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1. Inledning, syfte och metod 
 

1.1 Inledning 

 

Syftet med att skriva ett testamente är att utifrån sin egen vilja slutgiltigt säker-

ställa vad som skall ske med ens egendom efter döden. I den mån en person inte 

vill att arvet skall fördelas i enlighet med den legala arvsordningen har denne 

möjligheten att via testamente fördela egendomen efter eget tycke (givetvis med 

begränsning av tvingande regler, såsom exempelvis bröstarvingars laglott). 

 

Även så kan det visa sig efter en persons död att den testamenteshandling som 

upprättats inte kan verkställas på det sätt som förutsattes när det skrevs, av en 

mängd olika anledningar. Det kan vara så enkelt som att den egendom som 

åsyftas i testamentet inte längre finns i testators ägo vid dennes död. Vidare kan 

det bero på att testamentet förklaras ogiltigt på grund av att det inte upprättats i 

enlighet med de formkrav som ärvdabalken uppställer, eller att handlingen över 

huvud taget inte kan anses vara ett testamente i lagens mening. Ogiltighet kan 

vidare inträda när det rör sig om testamenten skivna under tvång eller genom 

svekligt förledande, eller när testamentet upprättats på grund av oriktiga förut-

sättningar från testators sida. Testamentet kan även vara så vagt eller motsägelse-

fullt formulerat att det inte med säkerhet går att utröna vad testators verkliga vilja 

faktiskt är. 

 

Denna uppräkning skall inte ses som fullständig på något sätt, utan är enbart ett 

axplock av de potentiella problem som kan stå i vägen för verkställandet av ett 

testamentariskt förordnande. Saken är inte heller reglerad på ett uttömmande sätt 

i ärvdabalken; vid dess tillkomst föredrog lagberedningen att lagens utforming 

skulle vara koncis och kortfattad, och förutsatte att reglerna med tiden skulle 

utvecklas genom rättspraxis. Så har även skett till en viss del, dock sparsamt och 

med försiktighet. 
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Generellt kan sägas att de olika typfall som kan leda till att ett testamente inte 

verkställs kan indelas i tre kategorier: nullitet, ogiltighet samt overksamhet i en 

mer vidsträckt bemärkelse. 

 

Med nullitet åsyftas de fall där den upprättade handlingen inte accepteras som 

ett reellt testamente över huvud taget. Inom denna kategori hamnar till exempel 

rena förfalskningar, förordnanden som strider mot lag, testamenten som saknar 

förordnanden eller fall där testator förordnat om egendom som enbart innehas 

med fri förfoganderätt. 

 

Med ogiltighet menas främst de fall där ett testamente förklaras ogiltigt med stöd 

av ogiltighetsreglerna i ärvdabalkens 13'e kapitel. Dessa innefattar bristande 

testationsbehörighet och formfel, testamenten upprättade under påverkan av 

psykisk störning alternativt under tvång eller svikligt förledande, samt vissa fall 

då testamentet upprättats på grund av oriktiga förutsättningar. Icke godtagbara 

nödtestamenten faller också in under ogiltighetsbegreppet. 

 

Med overksamhet menas de fall där det finns ett testamente som är giltigt i och 

för sig, men som av olika anledningar ändå inte kan verkställas. Denna mer 

generella kategori täcker ett relativt vidsträckt område av situationer, som 

exempelvis att egendomen ej längre finns kvar i testators ägo, återkallelser av 

testamenten som senare ångrats men där testamentet inte återställts på ett godtag-

bart sätt, ändrade förhålladen efter testators död och andra former av bristande 

förutsättningar, samt otydliga förordnanden där testators verkliga vilja inte går 

att utröna. 

 

Oavsett vilken kategori det rör sig om leder dock alla tre till samma resultat: ett 

testamente som inte kan verkställas så som avsetts, antingen delvis eller i sin 

helhet. Gemensamt är även att ett testamente måste angripas av någon tale-

berättigad för att bli utan verkan oavsett om målet rör ogiltighet eller overk-

samhet (nullitetsfallen behandlas dock något annorlunda); även ett ogiltigt 

testamente kommer att verkställas såvida ingen klandrar det. Således har det 

stundvis ansetts lämpligt att hänvisa till ogiltighets- samt overksamhetsreglerna 

under samlingsbegreppet angriplighet av testamente. 
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1.2 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med detta arbete är delvis att presentera en samlad bild av de olika grunder 

på vilka ett testamente kan angripas, vilket innefattar dels lagrum i ärvdabalken 

och allmänna förmögenhetsrättsliga principer, samt de regler som utvecklats 

genom rättspraxis sedan ärvdabalken infördes och tidigare. Vare sig det rör sig 

om klandertalan enligt ÄB 14:5 eller ett förordnande som förklaras overksamt 

tolkningsvägen med stöd av ÄB 11:1 st. 2 e contrario blir resultatet i praktiken 

dock detsamma: det testamentariska förordnandet faller bort och kommer inte 

att verkställas. 

 

Ärvdabalkens reglering av ämnet är knapphändig. Utöver ogiltighetsreglerna i 

13'e kapitlet, hjälpreglerna för testamentestolkning i 11'e kapitlet samt spridda 

paragrafer i andra kapitel finns inte mycket vägledning att finna i lagen vad gäller 

övriga sätt att kunna förklara testamentariska förordnanden utan verkan. Ej 

heller finns det (mig veterligen) någon samlad presentation av testamentarisk 

ogiltighet/overksamhet i en vidare bemärkelse. Min målsättning är att på ett 

tydligt sätt klargöra gällande rätt inte bara vad gäller ogiltighetsreglerna i 13'e 

kapitlet, utan även de andra sätt varpå testamentariska förordnanden kan bli utan 

verkan. Målsättningen är att systematisera regelverket på ett överskådligt och 

sammanhängande sätt, och att utreda om och i vilken mån det skulle gagnas av 

en annorlunda uppbyggnad än den nuvarande. 

 

Utöver detta är syftet även att utreda i vilken mån gällande rätt skulle kunna 

utvecklas ytterligare, vilket den förutsätts kunna göra. Analysen kommer till stor 

del att grundas på den utveckling som skett gällande ogiltighetsregler inom 

förmögenhetsrätten i övrigt sedan testamentslagen (numera ÄB) infördes, och 

huruvida grunderna för de reglerna även skulle kunna vara tillämpliga på 

testamentariska förordnanden. 
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Ytterligare syftar detta arbete till att utreda styrkorna och svagheterna i 

nuvarande ordning. Vid sidan av en utvecklad ogiltighetslära kommer fokus 

således även att läggas på i vilken mån det nuvarande regelverket kan gagnas av 

reform. 

 

Arbetet kommer att avgränsas på så sätt att enbart de regler som behandlar 

nullitet, ogiltighet samt overksamhet i ärvdabalken kommer att behandlas; 

således kommer området för testamentstolkning enbart att presenteras i den mån 

tolkningen kan leda till testamentets overksamhet, medan tolkning till syfte att 

omtolka, komplettera eller utfylla testamentariska förordnanden faller utanför 

uppsatsens fokus. Tvingande skyddslagstiftning som exempelvis laglotts-

skyddet, som visserligen kan leda till overksamhet men som inte är hänförligt 

till testamentet självt, kommer inte heller att beröras av arbetet. 

 

1.3 Metod, material, disposition 

 

Successionsrätten är ett rättsområde som rör sig långsamt, med lagar som i mångt 

och mycket hållits oförändrade i flera årtionden och där rättsutvecklingen sker 

med försiktighet. Så är fallet även vad gäller reglerna för testamentes ogiltighet 

alternativt overksamhet. Med detta sagt har en viss utveckling givetvis skett 

genom domstolarnas praxis så som förutsattes, och denna kan gagnas av en 

utförlig sammanställning och presentation.  Metoden jag kommer att använda är 

således till viss del rättsdogmatisk, målsättningen med arbetet är delvis att i 

görligaste mån utreda och sammanställa gällande rätt vad angår alla de grunder 

på vilka testamentariska förordnanden kan bli utan verkan, som främst har 

utvecklats genom praxis i domstolarna. 

 

Det finns även möjligheter för en fortsatt teoribildning på området då ärvda-

balkens uppräkning av ogiltighetsregler inte ansågs uttömmande vid dess 

tillkomst; andra ogiltighetsgrunder som inte då var förutsedda presumerades 

kunna utvecklas med tiden. Således kommer en betydande del av arbetet även 

att försöka utröna i vad mån rättsordningen är redo för en sådan utveckling, samt 

om det finns ett behov av kodifiering av de normer som bildats genom rätts-
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praxis. Särskilt vad gäller ärvdabalkens behandling av oriktiga kontra bristande 

förutsättningar förefaller det finnas möjligheter till större tydlighet, och detta 

gäller även för den inte alltid självklara uppdelningen mellan ogiltighet och 

overksamhet. Utöver detta finns det stor anledning att utreda om de oskrivna 

rättsprinciper som utvecklats inom förmögenhetsrätten även är applicerbara på 

testamentsrätten, och på vilket sätt de skulle kunna tillämpas. Således kommer 

arbetet även att utreda de lege ferenda på det arvsrättsliga området. Detta 

kommer delvis att göras utifrån en komparativ metod, med sikt på de ogiltighets-

läror som utvecklats inom den övriga förmögenhetsrätten. 

 

Materialet som kommer att användas för detta arbete är dels ärvdabalkens 

(1958:637) reglering tillsammans med förarbetena till den tidigare gällande 

testamentslagen (SOU 1929:22), som i praktiken oförändrat skick överförts till 

ärvdabalken, samt de framställningar på ämnet som finns i doktrinen. Mest 

intressant är dock den samlade rättspraxis som bildats sedan arvslagens 

införande på 30-talet, då det är via praxis som större delen av all utveckling på 

området har skett (även äldre praxis har viss fortsatt relevans). Således kommer 

en stor del av detta arbete att grundas på en genomgång av rättsfall och dom-

stolarnas argumentation, i förhoppning att kunna sammanföra det spridda 

materialet till en övergripande och förståelig presentation av nullitets-, 

ogiltighets- och overksamhetsregelverket för testamenten. 

 

Arbetets disposition är tänkt att försöka tillskapa en konsekvent ordning till vad 

som på många sätt är ett ostrukturerat system; det är inte alltid självklart vilken 

kategori ett visst fall bör hänföras till mellan nullitet, ogiltighet eller overk-

samhet, och vissa situationer skulle kunna falla in under endera av dem. Är ett 

icke godtagbart nödtestamente en nullitet eller ett ogiltigt testamente? Blir ett 

testamente ogiltigt eller overksamt beroende på ifall en viss förutsättning slår in 

dagen innan eller dagen efter testamentet upprättades? Att upprätthålla en helt 

konsekvent skiljelinje mellan dessa olika kategorier är måhända inte alltid 

möjligt, men målsättningen är ändå att kunna presentera dem som separata 

begrepp. 
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Således kommer arbetet att indelas i kapitel baserat på dessa tre olika kategorier 

och gås igenom var för sig efter de typfall som anses falla in under endera av 

dem. Den största delen av arbetet bör vara genomgången av ärvdabalkens 

ogiltighetsregler då den rättspraxis på området som rör dessa är mest vidlyftig; 

det är mer sällsynt att någon annan ogiltighets/overksamhetsgrund anförs än de 

som hittas i ärvdabalkens 13'e kapitel. Målsättningen är dock att ge tillräckligt 

utrymme även till kapitlen om nullitet och overksamhet. 

 

Efter att ämnet presenterats i samlad form ämnar jag att analysera hur regelverket 

är strukturerat i praktiken, vilken riktning rättsutvecklingen skett i hittills och 

om det går att dra några slutsatser rörande dess framtida utveckling, samt om 

och i vad mån reglerna skulle kunna gagnas av utökad kodifiering. Jag kommer 

även att undersöka huruvida det finns behov eller möjligheter för nya metoder 

att behandla fall rörande testamentarisk ogiltighet och overksamhet. 
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2. Inledande anmärkningar 

 

En utav avsikterna med denna framställning är att på ett överskådligt sätt 

systematisera det testamentsrättsliga ogiltighetsbegreppet, som ingalunda är 

entydigt eller samlat. Tvärtom finns det ett flertal lagregler rörande förhållanden 

som kan göra testamentariska förordnanden verkanslösa i ärvdabalken även 

utanför dess 13’e kapitel rörande ogiltighet av testamente. Något som ytterligare 

försvårar överskådligheten är det faktum att det saknas enhetlig terminologi 

rörande dessa begrepp: uttryck som ”gäller/gäller inte” (ÄB 9:2 st. 2, ÄB 13:2), 

”utan verkan” (ÄB 3:1, ÄB 9:1 st. 1, ÄB 10:5, ÄB 11:4, ÄB 11:8), ”ogillt” (ÄB 

10:3 st. 2, ÄB 13:1 st. 2, ÄB 17:1), ”förlustig sin rätt” (ÄB 10:7), ”skall/skall 

inte verkställas” (ÄB 11:1 st. 2), ”ej gällande” (ÄB 13:1 st. 1, ÄB 13:3, ÄB 17:3) 

m. fl. finns spridda bland ärvdabalkens bestämmelser, och även inom doktrinen 

och i domstolarnas domskäl finns en tydlig brist på enformighet i vilka uttrycks-

sätt som kommer till användning. Oavsett vilka ordval som används leder dock 

alla dessa företeelser till liknande resultat: ett testamentariskt förordnande som 

antingen delvis eller i sin helhet inte kommer att verkställas efter att en fram-

gångsrik talan förts mot det. 

 

Från alla dessa former av overksamhet/ogiltighet måste dock skiljas vissa typfall 

rörande testamentets begrepp i sig självt. Ända tillbaka till den romerska rätten 

brukar man nämligen skilja mellan två huvudformer av ogiltighet, nullitet och 

angriplighet (stundom betecknat som absolut kontra relativ ogiltighet). Nullitet 

föreligger när rättshandlingen helt saknar rättsverkan, vilket för testaments-

rättens del avser de situationer där förordnandet över huvud taget inte godtas 

som ett testamente. Angriplighet å andra sidan avser sådana fall då rättshand-

lingen visserligen har rättsverkan, men där denna kan angripas med påföljd att 

dess verkningar omintetgörs.1 Vid angriplighet krävs alltså en reaktion från 

något behörigt rättsubjekt för att ogiltighet skall inträda, medan nullitet är en 

självverkande ogiltighet som inte kräver någon särskild handling. 

 

1 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 349. 
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Inom testamentsrätten har de olika formerna av angriplighet uppdelats inom 

kategorierna ogiltighet, en bestämd form av angriplighet i ÄB:s 13’e kapitel 

hänförlig till vissa särskilda omständigheter vid tiden för testamentets upp-

rättande, samt overksamhet, ett samlingsnamn för alla de övriga sätt ett testa-

mente kan förlora sin verkan utanför den särskilda klandertalan som gäller för 

ogiltighetsgrunderna i 13’e kapitlet. 

 

Inledningsvis kommer att kort redogöras för de olika nullitetsfallen i uppsatsens 

del 3. Del 4 behandlar ogiltighetsreglerna i ärvdabalkens 13’e kapitel. Del 5 rör 

det vidare overksamhetsbegreppet. Slutligen sammanfattas denna redogörelse i 

del 6 tillsammans med min analys av ämnet. 
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3. Nullitet 
 

Med nullitet skall förstås de typsituationer där handlingen i fråga över huvud inte 

godtas som varande ett testamente i lagens mening. Med detta menas inte ett 

testamente som upprättats i strid mot formkraven; formfel är inte en själv-

verkande ogiltighet, utan är istället en av ogiltighetsgrunderna i ÄB:s 13’e 

kapitel som måste angripas via klander. Ett testamente som brister i formkraven 

är fortfarande ett testamente, och kommer att verkställas ifall arvingarna 

godkänner det eller underlåter att väcka talan mot det (vilket troligtvis är 

sakernas vanliga ordning). Istället rör det sig om handlingar med mer djupgående 

problem som inte kan förbises. 

 

3.1 Testamentets begrepp 

 

Ärvdabalken innehåller ingen närmare definition av begreppet testamente, men 

innebörden antyds i ÄB 9:1 rörande testationsålder: det är en persons för-

ordnande om sin kvarlåtenskap. Vidare kan läsas i ÄB 10:5 att testamente är 

återkalleligt samt att utfästelse att inte återkalla ett testamente inte är bindande. 

Dessutom stadgar ÄB 17:3 att det inte är tillåtet att förordna om sin kvar-

låtenskap på annat sätt än via testamente. Således måste en handling, för att anses 

vara ett testamente, inneha vissa särskilda egenskaper: Det måste avse 

kvarlåtenskapen, det måste vara ett förordnande, och det måste vara 

återkalleligt.2 Den använda terminologin är däremot inte avgörande; även om en 

handling benämns som till exempel en gåva, ett skuldebrev eller ett äktenskaps-

förord kan den anses vara ett testamentariskt förordnande; det avgörande är 

handlingens verkliga innebörd.3 

 

Att förordnandet avser kvarlåtenskapen innebär att förfogandena fullbordas först 

efter testators död. När ett förfogande skall anses som fullbordat avgörs dock av 

2 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 258. 
3 Se NJA 1936 s. 47, NJA 1938 s. 190, NJA 1943 s. 558, NJA 1946 s. 349 Jfr. NJA 1907 s. 
494, NJA 1910 s. 455, NJA 1917 s. 394, NJA 1973 s. 446. Se även NJA 1948 s. 37 och NJA 
1928 s. 109. 
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andra regler än testamentsrättens.4 Det kan förefalla som en självklarhet, men 

det bör även poängteras att testator endast kan förordna om sin kvarlåtenskap; 

ett förordnande rörande egendom som testator inte har äganderätten till kan 

givetvis inte få någon verkan. Med förordnande menas att instruktionerna 

rörande kvarlåtenskapen inte får vara alltför lösliga; en handling benämnd som 

testamente är knappast godtagbart som ett sådant ifall det inte innehåller några 

faktiska förordnanden (se om blancotestamenten nedan). Vad gäller åter-

kalleligheten innebär det helt enkelt att inga krav kan grundas på testator baserat 

på testamenteshandlingen medan han fortfarande är vid liv, ej heller kan någon 

skadeståndsskyldighet grundas på testators utfästelse att inte återkalla ett testa-

mente.5 Det vanligaste fallet är att någon arbetar utan lön under förutsättning att 

bli inkluderad i arbetsgivarens testamente, men detta grundar inte i sig någon rätt 

till någon ersättning som inte avtalats.6 

 

Förbudet mot arvsavtal belyses på ett tydligt sätt i NJA 1940 s. 682, där en 

hemmansägare hade i en som gåvobrev betecknad handling gett sin son för-

foganderätten till alla hemmanets byggnader som ersättning för utfört arbete, 

men med reservationen att äganderätten skulle övergå först vid givarens död. Då 

gåvobrevet innefattade förfoganden som inte kunde göras gällande under giv-

arens livstid ansågs det vara ett förordnande om kvarlåtenskap, trots att det 

benämndes som gåvobrev. Eftersom förordnandet inte hade bevakats som ett 

testamente (enligt äldre bestämmelser) förklarades det ogiltigt.7 

 

Värt att nämna är att testamente endast kan upprättas av testator själv; så kallade 

blancotestamenten där testator uppdrar åt representant eller fullmäktig att reglera 

kvarlåtenskapen åt honom är inte giltiga enligt svensk rätt.8 Att förordnande 

upprättats genom ställföreträdare medför dock inte ogiltighet i vanlig ordning, 

4 För en utförlig behandling av fullbordandebegreppet, se Beckman & Höglund, Svensk 
familjerättspraxis C II:8. 
5 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C II:1. 
6 Se NJA 1920 s. 515, NJA 1937 s. 563 och NJA 1940 s. 470. Jfr dock NJA 1935 s. 489. 
7 Trots att ÄB:s 17’e kapitel använder begreppen ”ogillt” och ”ej gällande” och förordnanden 
förklaras ”ogiltiga” i mål rörande arvsavtal rör det sig inte om samma typ av ogiltighet som 
stadgas i ÄB:s 13 kapitel, och måste således inte prövas genom väckande av testamentsklander 
enligt ÄB 14:5. Istället rör det sig om handlingar som inte godtas som testamenten i sig. 
8 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 260. 
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utan istället att förordnandet inte kan betecknas som ett testamente.9 Detta skall 

inte missförstås med att förordna någon som testamentsexekutor för att genom-

föra vissa bestämda direktiv i testamentet, vilket är fullt giltigt (se ÄB 19:1). 

 

3.2 Lagstridiga förordnanden, förfalskningar 
 

Någon lagregel rörande giltigheten av förordnanden som har rent lagstridiga 

eller osedliga syften har inte ansetts behövas; det följer av allmänna oskrivna 

rättsgrundsatser, som gäller för alla typer av rättshandlingar, att dylika förord-

nanden inte får upprättas.10 Det kan dock möjligtvis vara en tolkningsfråga vad 

det innebär att ett testamente har osedligt innehåll; vad som anses vara goda 

seder är något som säkerligen förändrats i takt med samhällets kulturella utveck-

ling och som troligen betyder någonting helt annorlunda i det allmänna folkmed-

vetandet idag än vad det gjorde för några decennier sedan. 

 

Även vad gäller ändamålsbestämmelser i testamente kan dessa principer bli 

tillämpliga. Om testator som villkor för testamentets uppfyllelse stadgar någon 

form av ändamålsbestämmelse vars enda syfte är att skada eller besvära någon 

annan måste detta villkor givetvis bortfalla, och det får avgöras tolkningsvägen 

i det enskilda fallet om även det förordnande som ändamålsbestämmelsen är 

knuten till skall förklaras overksamt.11 Samma resonemang gör sig även gällande 

för ändamålsbestämmelser som är omöjliga att uppfylla. Om uppfyllelsen av 

ändamålsbestämmelsen vidare framstår som det huvudsakliga syftet med testa-

mentets upprättande borde detta leda till att förordnandet i sin helhet bortfaller. 

 

Att rena förfalskningar frånkänns verkan som testamenten är givet. Likaså ansåg 

lagbredningen det tydligt att testamenten måste frånkännas giltighet ifall det 

föreligger tvivel huruvida den föreliggande förklaringen i testamentet härrör från 

testator eller inte. Är testator exempelvis blind och uppläsning av testaments-

handlingen inte skett vid upprättandet skulle ogiltighet kunna inträffa på grunden 

9 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 309. 
10 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 259. 
11 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 214. 
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att det inte visats att testator haft kännedom om innehållet i förordnandet.12 Med 

detta sagt är det dock inte självklart att ett dylikt förordnande frånkänns verkan; 

det förutsattes vid lagens tillkomst att det i undantagsfall kunde vara acceptabelt 

att testator låter någon annan skriva hans namn på handlingen ifall sjukdom eller 

lyte förhindrar honom från att upprätta testamentet på ordinärt sätt (Se vidare 

kapitel 4.1.2).13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 309. 
13 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 157. 
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4. Ogiltighet 
 

4.1 Ärvdabalkens ogiltighetsregler 
 

Ärvdabalkens 13’e kapitel reglerar testamentarisk ogiltighet. Med detta avses 

fall där testamente kan förklaras utan verkan på grund av vissa särskilda om-

ständigheter som sammanhänger med dess tillkomst.14 För närvarande är dessa 

bristande testationsbehörighet samt ej uppfyllda formkrav (ÄB 13:1), upp-

rättande under psykisk störning (ÄB 13:2), tvång eller svikligt förledande samt 

villfarelse rörande förutsättningar som varit bestämmande för upprättandet av 

testamentet, s.k. error in motivis (ÄB 13:3). Gemensamt för dessa former av 

ogiltighet är att de måste göras gällande via klandertalan inom sex månader från 

det att arvinge erhöll del av testamentet (ÄB 14:5), annars går rätten till talan 

förlorad. Värt att notera är att någon sådan tidsfrist inte ställs upp för någon 

annan form av testamentarisk overksamhet, varpå ogiltighetsreglerna i 13’e 

kapitlet faktiskt blir något mer begränsade i jämförelse. Vidare bör poängteras 

att denna regel endast gäller för arvinge som vill klandra ett testamente; i de fall 

där en testamentstagare för talan mot en annan testamentstagare anses klander-

regeln enbart analogt tillämplig, varpå någon särskild klandertid inte gäller.15 

 

Klanderfristen börjar löpa efter att arvinge blivit delgiven testamentet enligt ÄB 

14:4. Det finns visserligen inte några föreskrifter i ärvdabalken om hur del-

givning skall ske för att klanderfristen skall börja löpa, men det framgår av praxis 

att ett krav för att delgivning skall anses ha skett är att det på ett rimligt sätt 

framgått för mottagaren att syftet med översändandet av en handling varit just 

att delge handlingen. Detta bekräftades nyligen av HD i ett rättsfall där 

arvingarna tagit del av en handling år 2009 men inte väckt talan förrän 2011 när 

formell delgivning skedde. Klanderfristen ansågs ha börjat löpa först vid den 

formella delgivningen, varpå arvingarnas talan inte avvisades.16 

 

14 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 308. 
15 Se exempelvis hovrättens domskäl i Harry Schein-målet, målnummer T 9983-09. 
16 Målnummer T 3743-13, 2014-12-29. 
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Det bör även påpekas att ogiltiga testamenen likväl är testamenten. liksom vid 

övriga grunder för testamentarisk overksamhet kommer ett ogiltigt testamente 

att bli gällande om det godkännes eller att klander underlåts; det ligger inte i 

testementets begrepp att det skall vara upprättat i laga form, vid sunt och fullt 

förstånd och av fri vilja.17 Det är enbart de tidigare beskrivna nullitetsfallen, där 

förordnandet över huvud taget inte godtas som varande ett testamente, som 

medför att rättshandlingen anses overksam även utan att någon särskild talan förs 

om saken. Vidare kan poängteras att klandertalan är personlig; ogiltigheten 

inträder bara i förhållande till den som klandrar testamentet. Om en testaments-

tagare godkänner det testamentariska förordnandet kommer det fortfarande att 

vara giltigt i relation till honom, även om en annan testamentstagare framgångs-

rikt väcker klander mot det.  

 

Det är sagt att denna lista av ogiltighetsgrunder inte skall ses som uttömmande. 

Vid reglernas tillkomst förutsatte lagberedningen att ytterligare grunder för 

ogiltighet skulle kunna upkomma via rättspraxis i takt med samhällets utveck-

ling, dock med viss försiktighet och återhållsamhet, samt att ärvdabalkens 

ogiltighetsregler gagnades bättre av att hållas kortfattade och generellt ut-

formade.18 Någon sådan utveckling har dock i praktiken inte skett, och ogiltig-

hetsreglernas räckvidd är i stort sett oförändrade sedan den tidigare testaments-

lagens tillkomst 1930. Det är alltjämt en öppen fråga vilka grunder för ogiltighet 

domstolen skulle kunna godta vid sidan av de i lagen angivna, och frågan har 

knappast prövats på något klargörande sätt. Däremot finns det numera en riklig 

rättspraxis för hur de i lagen uppställda ogiltighetsgrunderna skall tillämpas; 

dessa skall behandlas i den ordning de räknas upp i ÄB:s 13’e kapitel. 

 

4.1.1 Bristande testationsbehörighet 
 

Den första ogiltighetsgrunden som behandlas i ÄB:s 13’e kapitel berör bristande 

testationsbehörighet. Stadgandet refererar till ÄB:s 9’e kapitel rörande rätten att 

göra eller taga testamente, specifikt vissa betingelser i ÄB 9:1 angående testat-

17 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C II:10. 
18 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 309. 
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ionsålder. Kort sagt kan giltigt testamente endast upprättas av den som fyllt arton 

år, det vill säga den som uppnått myndighetsålder. Detta överensstämmer med 

föräldrabalkens (1949:381) reglering av underårigs förmögenhetsrättsliga för-

hållanden; de samhälleliga grunder som motiverar testationsrätt vilar på tanken 

att testationsrätten skall tillkomma arvlåtaren personligen och inte påverkas av 

dennes förmyndare.19 

 

Undantag från kravet på myndighetsålder tillåts för underårig som efter sexton 

år fyllda vill förordna om egendom som han eller hon själv får råda över, dvs. 

arbetsförtjänst eller egendom som genom gåva, testamente, förmånstagar-

förordnande vid försäkring eller pensionssparande tillfallit minderårig. 

 

4.1.2 Ej uppfyllda formkrav 
 

Vid sidan av bristande testationsbehörighet är testamente enligt ÄB 13:1 ej 

gällande om det inte upprättats i laga form. Testamente skall upprättas skriftligen 

med två vittnen som skall bestyrka handlingen med sina namn, och de ska vara 

medvetna om handlingens egenskap av testamente. De behöver dock inte ha 

någon kännedom om testamentets närmare innehåll. I deras samtidiga närvaro 

skall testator underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift 

(ÄB 10:1). Kravet på samtidig närvaro är hårt ställt; i rättsfallet NJA 1978 s. 189 

ogiltigförklarades ett testamente där vittnena vid tillfället befann sig i 

angränsande rum utan att någotdera vittnet följde vad som skedde i det andra 

rummet. Vittnena måste dessutom vara ojäviga enligt ÄB 10:4 (se kapitel 4.1.3). 

 

Innan införandet av 1930 års testamentslag existerade även det muntliga 

testamentet som ordinär testamentsform vid sidan av det skriftliga, men så är ej 

längre fallet. Däremot har det muntliga testamentet bibehållits som en godtagbar 

form av nödtestamente enligt ÄB 10:3 (som dock förlorar sin giltighet efter tre 

månader om nödsituationen skulle upphöra). Mer om det i nästkommande 

kapitel. 

 

19 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 261. 
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Testamentet är en av få formbundna rättshandlingar inom svensk rätt, som 

annars utmärks av en stor frihet i hur avtal och andra förmögenhetsrättsliga 

handlingar kan vara utformade. Det finns dock goda skäl varför ett testamente 

måste utformas skriftligen med vittnen. Den främsta anledningen är givetvis det 

faktum att testamentet inte kommer att verkställas förrän efter att testator har 

avlidit, varpå det inte längre är möjligt att få några ytterligare upplysningar 

rörande hur kvarlåtenskapen skall fördelas om det föreligger oklarheter. Likaså 

kan det i efterhand vara närmast omöjligt att genomföra någon utredning rörande 

testators sinnestillstånd vid testamentets upprättande.20 

 

Till viss del kan detta motverkas genom formföreskrifter som tillser att 

testamentet utformas på visst sätt. Samtidigt kan alltför hårt ställda eller komp-

licerade formkrav verka avskräckande för testamentes upprättande om riskerna 

för ogiltighet på grund av formfel ses på som stora, varför lagstiftaren har försökt 

att inte ställa kraven alltför hårt. Trots detta är bristande formkrav den klart 

vanligast förekommande anledningen varför testamenten blir ogiltigförklarade 

(ogiltighet på formell grund), medan ogiltighet på grund av psykisk störning, 

tvång, förledande etc. (ogiltighet på materiell grund) är mer sällsynt. 

 

Kravet på skriftlig form innebär att förordnandet skall innefattas i en handling 

som underskrivs av testator, men detta krav skall inte ställas alltför hårt: det bör 

ges en fri och praktisk tolkning, och vara möjligt att uppfylla även om testator ej 

är skrivkunnig eller av annan anledning är oförmögen att själv teckna sitt 

namn.21 I NJA 1937 s. 221 godtogs till exempel ett testamente där testator varit 

oför-mögen att själv teckna sitt namn på testamentet på grund av skakningar i 

handen, varpå han bad det ena testamentsvittnet att skriva hans namn åt honom. 

I NJA 1977 s. 168 godtogs en fotokopia på ett testamente efter att 

originalhandlingen inte kunnat återfinnas i huvudskrift.22 

 

 

20 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 278. 
21 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C III:2. 
22 Se även arvsskattemålet NJA 1978 s. 30, där en ej underskriven testamentshandling godtogs 
som testamente (handlingen var dock godkänd av arvingarna). 
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4.1.2.1 Formkravet vid nödtestamente 

 

I vissa fall kan en person befinna sig i svår sjukdom, överhängande fara eller 

andra typer av nödsituationer där döden står nära för handen, men ändock vill 

förordna om sin kvarlåtenskap innan så sker. För dylika situationer har godtagits 

att fördnande kan ske via så kallat nödtestamente, vilket regleras i ÄB 10:3. Två 

olika former av nödtestamente godtas enligt lagen; dels muntligt testamente inför 

två vittnen (vilket tidigare, men inte längre, godtogs som ordinär testaments-

form), dels holografiskt testamente som kommer till uttryck genom en egen-

händigt skriven och undertecknad handling. Skulle nödsituationen upphöra är ett 

testamente upprättat på detta sett endast giltigt i tre månader, varpå det förlorar 

sin giltighet och ett nytt ordinärt testamente behöver skrivas. 

 

För att kunna avgöra om ett muntligt eller holografiskt nödtestamente skall 

godtas är det av vikt att se om det verkligen rört sig om den typ av nödfall som 

medför att avsteg kan göras från den ordinära skriftliga formen i ÄB 10:1. Vid 

bedömande av huruvida en genuin nödsituation förelegat ställs inte alltför hårda 

krav; det viktiga i sammanhanget är den subjektiva uppfattning arvlåtaren själv 

haft om situationen, och om det tett sig som befogat av denne att frångå den 

vanliga formen för testamentes upprättande.23 Eftersom det är testators egna 

uppfattning om situationen som är avgörande, snarare än huruvida det föreligger 

en nödsituation i en objektiv bemärkelse, har nödtestamenten godtagits vid ett 

flertal tillfällen där testator uprättat handlingen innan han begått självmord.24 

 

Hur begreppet nödfall skall tolkas samt huruvida nödfall förelegat har prövats i 

ett flertal rättsfall. I NJA 1953 s. 312 godtogs ej en handling som en man 

upprättat i samband med en operation för diskbråck varpå han avled två månader 

senare av andra orsaker; visserligen är nödtestamenten giltiga under tre 

månaders tid från upprättandet, vilket möjliggör att det skulle kunna gälla även 

om testator dör senare och av andra orsaker än den uppfattade nödsituationen, 

23 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 291. 
24 Se NJA 1938 s. 511, NJA 1950 s. 498. 
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men operationen för diskbråck ansågs inte utgöra den typ av nödfall som gjorde 

det befogat att avvika från den ordinarie testamentsformen.25 

 

En tillhörande fråga vad gäller tremånadersregeln är hur man skall förfara när 

det är osäkert vid vilken tidpunkt nödtestamentet upprättades, vilket prövades i 

NJA 1977 s. 549. HD anförde där att det inte är väl förenligt med de billighets-

skäl, som motiverat att holografiska testamenten godtas som giltiga nöd-

testamenten, att låta bevissvårigheter utan vidare gå ut över den som åberopar 

handlingen. Detta innebar att ett lindrigare beviskrav uppställdes; handlingen 

godtogs som testamente. 

 

Att personen i fråga har för avsikt att vid ett senare tillfälle upprätta ordinärt 

testamente fråntar inte nödtestamentet sin giltighet. I NJA 1939 s. 364 II godtogs 

muntligt testamente där testator planerat att skriva vanligt testamente dagen 

efteråt, men avled dessförinnan. Samma resultat i NJA 1986 s. 590, gällande 

muntliga tillägg till ett existerande testamente. I NJA 1967 s. 158 godtogs ett 

holografiskt testamente författat utomlands (Danmark) under en sjukhusvistelse, 

där testator varit okunnig om hur ett korrekt testamente upprättas och ville vänta 

med bevittningen tills han kunnat återvända till Sverige för att göra efter-

forskningar i ämnet. Mannen avled innan så kunde ske; HD ansåg att han av 

sjukdom varit förhindrad att upprätta ordinärt testamente.  

 

4.1.2.2 Muntligt nödtestamente 

 

Tidigare var det muntliga testamentet accepterat som en ordinär form av 

testamente vid sidan av det skriftliga. Vid tillkomsten av 1930 års testamentslag 

avskaffades dock den muntliga testamentsformen, till stor del för att tillfälliga 

och obestämda yttranden alltför ofta upphöjdes till att ses som testamentariska 

förordnanden vilket ansågs leda till många onödiga dispyter och tvister om 

kvarlåtenskapen, ofta fokuserade mer runt vittnenas minnes- och omdömes-

förmåga än om visshet rörande testators verkliga vilja.26 Genom att kräva 

25 Se även NJA 1973 s. 342. 
26 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 140. 
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skriftlig form som enda ordinära testamentsform förmodades det att för-

ordnandena skulle ses som mer tillförlitliga uttryck av testators vilja, och därmed 

oftare godkännas av de efterlevande. Det ansågs dock att det muntliga testa-

mentet fortfarande hade en praktisk nytta, vid nödsituationer där testator inte haft 

möjlighet att förordna om sin kvarlåtenskap skriftligt innan sin död, varför det 

har behållits som en godkänd form av nödtestamente. Man har särskilt tänkt på 

det fallet att en svårt sjuk person önskar göra testamente vid sin dödsbädd, och 

att det skulle framstå som inhumant att i dylika fall kräva den skriftliga formens 

iakttagande.27 

 

Liksom vid ordinarie testamenten uppställs kravet att muntligt nödtestamente 

upprättas inför två vittnen, som måste vara samtidigt närvarande. Det finns inget 

krav att testator på ett självständigt sätt uttalat sin yttersta vilja, utan det kan vara 

tillräckligt att testator fortlöpande besvarar frågor ställda av någon annan 

närvarande. Testators yttranden måste dock ha en viss bestämdhet och framstå 

som förordnanden rörande dennes yttersta vilja. Det finns ingen bestämd 

definition på hur förfarandet måste gå till, utan avgörs utifrån omständigheterna 

i det enskilda fallet.28 

 

4.1.2.3 Holografiskt nödtestamente 

 

Det holografiska nödtestamentet är helt enkelt ett skriftligt testamente som 

upprättats utan anlitande av testamentsvittnen. Nödsituationer kan uppstå där 

testator är oförmögen att tillkalla vittnen innan sin död, men ändå vill förordna 

om sin kvarlåtenskap. Det är dock inte särskilt vanligt att holografiska nöd-

testamenten upprättas, och de flesta rättsfall rörande nödtestamenten handlar 

istället om muntliga testamenten. De fall som rör holografiska testamenten 

handlar oftast om testamenten upprättade i samband med självmord. 

 

27 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 291. 
28 Se NJA 1939 s. 364 I. Se även NJA 1895 s. 36, NJA 1898 s. 296, NJA 1901 s. 71 och NJA 
1909 s. 207. Motsatt utgång i NJA 1932 s. 161 och NJA 1938 s. 58, då det inte ansågs styrkt att 
uttalandena avsetts vara testamente. 

                                                 



21 
 

Till skillnad från vid ordinära testamenten uppställs kravet vid holografiska 

nödtestamenten att testamentet måste vara ”egenhändigt skriven och under-

tecknad”, vilket anses innebära att den måste vara skriven med testators egen 

hand och ej till någon del får vara maskinskriven eller tryckt.29 Detta är tänkt att 

fungera som en formell garanti på att testamentet verkligen är författat av testator 

själv och representerar en genomtänkt yttersta vilja. Det går dock att ifrågasätta 

ifall detta krav fortfarande framstår som motiverat (se kapitel 6.2). 

 

I ett uppmärksammat hovrättsfall prövades nyligen huruvida ett fördnande 

skickat via SMS från en person till en annan innan denne tog livet av sig kunde 

godtas som ett nödtestamente.30 Personen i fråga testamenterade hela sin kvar-

låtenskap till vänner och anhöriga, och hade uttryckt att han inte ville att hans 

biologiska moder skulle ärva honom (vilket skulle ske om den legala arvs-

ordningen följdes). Modern klandrade testamentet på den grund att det inte 

uppfyllde formkraven för holografiska nödtestamenten, då texten inte var under-

tecknad (se rekvisiten i ÄB 10:3). I målet var ostridigt mellan parterna att SMS:et 

gav uttryck för den avlidnes verkliga vilja. Nödtestamentet förklarades ogiltigt 

av hovrätten och modern fick ärva hela kvarlåtenskapen, och högsta domstolen 

meddelade nyligen att prövningstillstånd inte meddelas för överklagandet.31 

 

Ett annat rättsfall där ett holografiskt nödtestamente inte godtogs på grund av att 

det saknade underskrift var NJA 1993 s. 341. I det fallet hade en svårt cancersjuk 

kvinna gjort anteckningar i ett kollegieblock med rubriken ”mina önskningar” 

dagen före sin död; dessa anteckningar var inte undertecknade. Efter dessa 

anteckningar hade hon i samma kollegieblock skrivit tre stycken avskedsbrev, 

vilka var undertecknade. Nödtestamentet ogiltigförklarades av en oenig HD (3 

JustR mot 2). Minoriteten ville godkänna handlingen som testamente, dels för 

att det förelåg sådant samband med anteckningarna och de undertecknade 

avskedsbreven att något undertecknande av de förra inte krävdes, men dels även 

för att formkravet inte bör ”ges en mera långtgående innebörd än som föranleds 

av syftet med föreskriften”. 

29 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 293. 
30 Svea Hovrätt, Målnummer T 11306-12. 
31 HD Målnummer T 3684-13. 
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4.1.3 Vittnesjäv 

 

En ytterligare variant av formfel är ifall testamentsvittnena haft bristande 

behörighet att vara vittnen till testamentets upprättande; reglerna om detta 

återfinns i ÄB 10:4, vars st. 1 stadgar att den som är under femton års ålder inte 

får tas som testamentsvittne, eller den som på grund av psykisk störning saknar 

insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. För att bevittningen skall kunna 

främja sitt syfte ansåg lagberedningen det vara en förutsättning att som vittnen 

anlita ”sådana personer, vilkas närvaro är ägnad att hos arvlåtaren inpränta 

vikten av hans förehavande”.32 Av den anledningen ansågs underåriga och 

personer drabbade av rubbad själsverksamhet olämpliga att agera som testa-

mentsvittnen. Detsamma gäller vidare enligt ÄB 10:4 st. 1 för arvlåtarens allra 

närmsta närstående, det vill säga testators make, syskon, svågerlag eller den som 

står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (det vill säga testators barn och 

föräldrar), inom vilken adoptivbarn också räknas in.33 Samboförhållade utgör 

inte jäv.34 Vittnesjäv av denna typ har rättsföljden att testamentet förklaras 

ogiltigt i sin helhet (men som tidigare påpekats, endast i förhållande till den som 

klandrar testamentet). 

 

Vid sidan av dessa jävsgrunder anger ÄB 10:4 st. 1 att jäv även föreligger om 

någon bevittnar förordnande till honom själv, hans make eller någon som står i 

sådant släktskap till denne som anges i paragrafens 1 st. I ÄB 13:1 kan dock 

läsas att jäv av denna typ endast leder till ogiltighet ”i den del som där avses”. 

Det rör sig här om en ogiltighet med begränsad verkan; endast det testa-

mentariska förordnandet till förmån för vittnet drabbas av ogiltighet, men 

testamentets giltighet i övrigt påverkas inte. Regler om ställföreträdarjäv har 

dock föreslagits, men ännu inte lett till lagstiftning.35 

 

 

32 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 171. 
33 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 295. 
34 Se dock lagförslag härom, SOU 1998:110 s. 232-233. Förslaget har än så länge inte lett till 
lagstiftning. 
35 SOU 1998:110 s. 233-234 
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Enligt gällande rätt anses en ställföreträdare för en organisation behörig att vara 

testamentsvittne vid förordnande till förmån för organisationen. Således ansågs 

i NJA 1963 s. 464 föreståndaren för en filadelfiaförsamling och hans hustru inte 

vara jäviga när de agerat vittnen till ett testamente till förmån för församlingen 

(3 JustR mot 2).36 

 

4.1.4 Testamente upprättat under psykisk störning 

 

ÄB 13:2 stadgar att testamente är ogiltigt om det upprättats under påverkan av 

psykisk störning. Tidigare har använts uttryck som att testamente skall upprättas  

med ”gott och fullt förstånd” (1686 års testamentsstadga) och ”sunt och fullt 

förstånd” (1734 års lag) för att vinna giltighet, vilket i 1930 års testamentslag 

skrevs om till en ogiltighetsregel på grund av ”sinnessjukdom, sinnesslöhet eller 

annan rubbning av själsverksamheten”.37 Först år 1991 ändrades formuleringen 

till den nuvarande, vilket motiverades av en strävan efter att anpassa lagens 

språkbruk till den moderna medicinska terminologin.38 I definitionen ingår 

sådana psykiska sinnesrubbningar som mer beständigt påverkar själsverksam-

heten, men även mera tillfälliga störningar kan ingå såsom exempelvis påverkan 

av droger. Vad som har kommit att prövas rättsligt ett flertal gånger är även de 

fall då testamenten upprättats av äldre människor i livets slutskede som lider av 

senilitet och demenssjukdomar, och som inte är medvetna om innehållet i 

testamentet eller kan förstå dess innebörd.39 Det kan påpekas att efter formfel i 

enlighet med ÄB 13:1 är psykisk störning enligt ÄB 13:2 den vanligaste ogiltig-

hetsgrunden som åberopas vid klandertalan av testamenten; övriga ogiltighets-

grunder är mer sällsynt använda. 

 

Att testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning innebär att det 

måste finnas ett klart orsakssamband mellan störningen och testamentets upp-

rättande. Det innebär i praktiken att ett testamente kan förklaras giltigt även om 

36 Se dock RH 1993:79, där närstående till aktieägare med bestämmande inflytande över 
aktiebolag ansågs jävig som vittne till ett testamente som gynnade bolaget; testamentet 
förklarades ogiltigt på grund av jäv. 
37 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 311. 
38 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 423. 
39 NJA 1948 s. 532, NJA 1949 A 121, NJA 1963 s. 526,  NJA 1966 s. 270, NJA 2000 s. 648. 
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det upprättats av en person diagnostiserad med en psykisk störning, om det kan 

visas att upprättandet av testamentet inte hade något samband med störningen.40 

Även det motsatta förhållandet kan inträffa, att ett testamente kan förklaras 

ogiltigt även om det framstår som i och för sig förnuftigt och i rimlig konsekvens 

med testators tidigare intentioner, om det kan visas att det tillkommit under 

inflytande av en psykisk rubbning; förnuftigheten beror ofta inte på testator utan 

snarare dennes rådgivare eller andra yttre omständigheter.41 

 

4.1.5 Tvång, missbruk av förtroendeställning, svikligt förledande 

 

Enligt ÄB 13:3 st. 1 är testamente inte gällande om någon tvungit testator att 

upprätta det, likaså om någon förmått testator till upprättandet genom missbruk 

av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning. Med detta menas de 

olika situationer där testamentet inte har upprättats frivilligt. Testamente är dess-

utom ogiltigt enligt ÄB 13:3 2 st. Om testator blivit svikligen förledd att upprätta 

testamentet, eller om han svävat i villfarelse som varit bestämmande för hans 

vilja att göra testamentet (Om sådant error in motivis, se kapitel 5.1.5). 

 

Liksom vid testamenten upprättade under psykisk störning gäller samma krav på 

orsakssamband mellan tvånget och upprättandet av testamentet; våldet eller 

hotet som utgör tvånget måste i utpräglad grad verkat bestämmande på testators 

vilja.42 Likaså måste tvånget vara rättstridigt till sin natur för att påverka 

testamentets giltighet; omständigheter så som nöd eller tjänsteplikt skulle i teorin 

kunna medföra att handlingar som objektivt är otillåtna kan godtas utan att 

påverka testamentets giltighet, men det förefaller svårt att komma på några 

praktiska exempel på sådana undantagssituationer. 

 

40 Se NJA 1966 s. 270 och särskilt NJA 1943 s. 651, där ett testamente upprättat av en person 
som förklarats omyndig på grund av manodepressiv sinnessjukdom ändå ansågs giltigt då 
utredningen i rättsfallet visade att testator periodvis levde utan nämnvärda symptom. Särskilt 
vid den tidpunkt testamentet upprättades ansågs han varit kapabel att ta hand om sina 
ekonomiska angelägenheter, varpå HD inte fann det styrkt att testamentet tillkommit under 
inflytande av sinnessjukdom eller annan rubbning av själsverksamheten. 
41 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C VI:4. 
42 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 426 f. 
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Vad gäller missbruk av oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning enligt ÄB 

13:2 bör sägas att sådan viljesvaghet eller bristande omdömesförmåga beträff-

ande innebörden av ett testamente givetvis kan vara medfödd, men det har främst 

kommit att prövas beträffande äldre människor i slutskedet av livet som befunnit 

sig i trångmål, svaghet eller sjukdom, vars situation har utnyttjats av andra för 

att tillskansa sig fördelar.43 

 

ÄB 13:3 st. 2 behandlar svikligt förledande samt villfarelse i bevekelsegrunderna 

som verkat bestämmande för testators vilja att göra testamentet. Olikt vad gäller 

tvång eller missbruk av förtroendeställning rör det sig i dylika fall om ett 

testamente som visserligen har upprättats frivilligt, men där testators beslut har 

varit grundade på oriktiga föreställningar. I dessa situationer har testator haft en 

felaktig bild av de faktiska förhållanden som varit avgörande för hur han 

formulerat sin yttersta vilja. För att leda till ogiltighet måste villfarelsen således 

ha varit så bestämmande för testator, att han med kännedom om de verkliga 

förhållandena inte hade upprättat förordnandet.44 Att utröna vad en testators 

hypotetiska vilja hade varit ifall han haft annorlunda kunskap om sakförhålland-

enda kan dock i många fall framstå som omöjligt, eller åtminstone kräva 

betydande utredning. 

 

Inom förmögenhetsrätten är alla former av villfarelser inte rättsligt relevanta; till 

exempel anses villfarelse rörande innehållet i gällande rätt (error juris) inte 

frånta någon bundenhet från avtal. Med testamentsrätten förhåller det sig dock 

annorlunda, då utrönandet av vad som hade varit testators faktiska vilja är det 

enda som är relevant för verkställande av testamentet; således kan enligt ÄB 13:3 

st. 2 alla former av villfarelser som varit bestämmande för testamentets upprätt-

ande bli relevanta vid klandertalan om ogiltighet. Vad gäller just svek, när annan 

handlat mot bättre vetande i avsikt att framkalla förordnandet, föreligger dock 

en så grov form av villfarelse att den ansetts böra särskilt framhävas i lagtexten.45 

 

43 Se NJA 1944 s. 548 (79-årig man drabbad av hjärtattack) och NJA 1948 s. 277 (81-årig 
kvinna förmådd att upprätta testamente till förmån för sin husföreståndarinna). Se även NJA 
2009 s. 249. 
44 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 319. 
45 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 430. 
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Gemensamt för alla de villfarelser som kan leda till ogiltighet enligt ÄB 13:3 är 

att de måste ha varit bestämmande för testators vilja att upprätta testamentet; 

således överensstämmer paragrafen med övriga ogiltighetsgrunder i ÄB:s 13’e 

kapitel som alla behandlar ogiltighet på grund av omständigheter hänförliga till 

testamentets upprättande. Om testator utgått ifrån någon förutsättning som var 

felaktig när testamentet skrevs kan detta således leda till ogiltigförklarande av 

testamentet. Om testator däremot utått ifrån förutsättningar som var korrekta när 

testamentet skrevs, men som vid ett senare tillfälle inte längre är för handen, är 

lagrummet dock inte tillämpligt. För en utförligare behandling av förutsätt-

ningars relevans inom testamentsrätten, se nästa kapitel. 

 

4.2 Om felaktiga förutsättningar 
 

Inom förmögenhetsrätten 

 

Innan en redogörelse för ÄB:s reglering av testators förutsättningar vid 

upprättande av testamente kan ske, samt vilken vikt dessa bör tillmätas, behöver 

först något sägas om den roll oriktiga eller bristande förutsättningar spelar inom 

den övriga förmögenhetsrätten vid sidan av successionsrätten. 

 

En av förmögenhetsrättens mest omdiskuterade teoribildningar är den inom 

avtalsrätten så kallade förutsättningsläran, som är tänkt att avgöra vilken 

relevans som skall tillmätas parternas motsvarande förutsättningar vid avtalsslut, 

och huruvida det faktum att den ena partens förutsättningar inte slår in kan orsaka 

att han undviker bundenhet från avtalet. Generellt brukar ställas upp tre kriterier 

för att så skall kunna ske: 

 

(1) Förutsättningen skall ha varit ”väsentlig” för löftesgivaren 

(väsentlighetskravet), 

(2) Detta skall ha ”insetts eller bort inses” av löftesmottagaren 

(synbarhetskravet), samt 
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(3) ”särskilda omständigheter” skall göra det ”lämpligt och rimligt” att 

förutsättningen tilläggs relevans (relevansbedömningen).46 

 

Inom doktrinen går åsikterna isär om hur denna bedömning bäst skall göras; 

enligt de subjektiva förutsättningslärorna skall relevansfrågan avgöras med hjälp 

av ett hypotetiskt prov: Vilken ståndpunkt skulle parterna ha intagit, om de 

diskuterat och tagit ställning till eventualiteten att förutsättningen skulle slå fel? 

Enligt de objektiva lärorna skall bedömningen istället göras genom objektiva, 

rent rättsliga överväganden; det skall efter en objektiv bedömning anses befogat 

att frita löftesgivaren från ansvar för förutsättningens felslående.47 

 

Samma resonemang återfinns i avtalsrättens behandling av tolkning samt 

utfyllning av avtal. Avtalstolkning är en subjektiv process där rätten söker avgöra 

vad parternas faktiska förväntningar varit och vilket innehåll avtalet bör ges för 

att spegla dessa partsviljor. Utfyllning är istället en objektiv process där avtalets 

innehåll kompletteras baserat på rättsliga överväganden, ytterst rättsregler.48 

Inom vissa delar av avtalsrätten har förutsättningars verkan fått uttrycklig regler-

ing, exempelvis 43 § köplagen (1990:931) rörande partiella avtalsbrott, vilket 

har lett till åsikter inom doktrinen att förutsättningsläran bör ses just som en 

utfyllande rättsregel snarare än en ogiltighetsregel. Samtidigt påpekas att det inte 

alltid finns någon klar gräns mellan utfyllning och ogiltighet, och vissa former 

av ogiltighet (som till exempel åtskilliga fall av 33 § avtalslagen) lika gärna 

kunde rubriceras som utfyllning.49 Förutsättningsläran intar således en form av 

mellanställning, där den förefaller kunna användas både som en utfyllande 

rättsregel vid komplettering av existerande avtal och som en ogiltighetsregel som 

leder till overksamhet av avtalet. 

 

Viktigt att poängtera är dessutom att det inom avtalsrätten görs en åtskillnad 

mellan oriktiga och bristande förutsättningar. Vid en oriktig förutsättning har 

löftesgivaren påverkats av misstag i fråga om de föreliggande omständigheterna 

46 NJA 1981 s. 269. Se även NJA 1985 s. 178. 
47 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 65 ff. 
48 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 73. 
49 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 173. 
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redan vid avtalsslutet (error in motivis). Med bristande förutsättningar menas 

istället att en ej förutsedd förändring inträffar (eller en förväntad förändring 

uteblir) efter avtalsslutet.50 Båda varianterna kan dock leda till samma resultat, 

det vill säga att avtalet frånkänns verkan. 

 

Inom successionsrätten 

 

Testamentsrätten är ytterst särpräglad jämförd med den allmänna avtalsrätten, 

och helt andra hänsynstaganden gör sig gällande. Det mest centrala påpekandet 

är att upprättandet av testamente inte är ett tvåpartsförhållande; testamentet är en 

helt och hållet benefik rättshandling som är återkallelig när som helst, och 

testamentstagaren har inga krav på testator medan denne är vid liv. Vid ett så 

ensidigt förordnande behöver ingen bedömning göras om vem som skall stå 

risken för en förutsättnings felslående; testamentstagarens tillit är inte relevant 

under omständigheterna. Vid dylika benefika rättshandlingar gör sig ej heller 

några rättsäkerhets- eller omsättningssynpunkter gällande.51 Testamentstagarens 

förväntningar är över huvud taget inte en relevant omständighet vid bedömning 

av förutsättningars relevans för testamentariska förordnanden, vilket gör att än 

större hänsyn kan tas till testators subjektiva vilja. 

 

Då det saknas anledning att ta hänsyn till om förutsättningen varit synbar för 

testamentstagaren, och det ej heller behöver göras någon relevansbedömning 

över vem som bör stå risken för förutsättningens felslående, är det således endast 

det första av de tre kriterierna som spelar roll för testamentsrätten: förutsätt-

ningens väsentlighet för testator. Huruvida förutsättningen varit bestämmande 

för testators vilja att upprätta testamentet blir ensamt avgörande vid bedöm-

ningen.52 Detta rimmar även väl med portalstadgandet rörande testamentstolking 

i ÄB 11:1 som säger att testamente skall givas den tolkning som må överens-

stämma med testators vilja, ett uttryck för den subjektiva viljeprincipen som styr 

testamentstolkningen. 

 

50 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 79 f. 
51 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 69. 
52 Boström, Tolkning av testamente, s. 43. 
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Vid införandet av 1930 års testamentslag diskuterades ingående i förarbetena 

vilken roll bristande förutsättningar borde spela vad gäller ogiltighet av 

testamente.53 Det ansågs vid den tiden att någon generell lagbestämmelse 

rörande bristande förutsättningar inte var nödvändig, då en allmänt hållen regel 

skulle bli utan egentlig betydelse för rättstillämpningen (någon närmare motiv-

ering på varför så skulle vara fallet ges dock inte av lagberedningen, och det 

kategoriska påståendet kan ifrågasättas). Det konstaterades även att special-

bestämmelser på området skulle stöta på svårigheter, då det inte alltid är givet 

att de yttre förhållanden som angivs verkligen innefattar en brist i förutsätt-

ningarna; det kan till exempel ofta vara svårt att skilja förutsättningar från 

underförstådda villkor.54 Istället ansågs det mer lämpligt att behandla merparten 

fall av bristande förutsättningar genom testamentestolkning där testamentet 

kunde ges nytt innehåll genom omtolkning snarare än att förklaras ogiltigt, och 

i värsta fall förklaras overksamt ifall någon omtolkning utifrån testators verkliga 

vilja inte skulle visa sig möjlig.55 Till hjälp med denna uppgift infördes för vissa 

förutsättningsfall särskilda presumtionsregler i ÄB:s 11’e kapitel rörande 

testamentestolkning, exempelvis ÄB 11:8 rörande inbördes testamente mellan 

makar, där förordnandet förklaras utan verkan ifall mål om äktenskapsskillnad 

pågår vid ena makens död; äktenskapets fortlevande anses som regel vara en 

nödvändig förutsättning för ett dylikt inbördes förordnandes giltighet.56 På 

samma sätt anges i ÄB 10:7 att ett inbördes testamente förlorar sin verkan ifall 

den ena parten ensidigt återkallar sin del av det, eller väsentligt rubbar 

förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet (se vidare kapitel 5). 

 

Trots att lagberedningen ansåg att förutsättningsfrågor generellt skulle lösas via 

testamentestolkning infördes dock regeln om error in motivis i ärvdabalkens 

ogiltighetskapitel, ÄB 13:3 st. 2. Enligt regeln kan testamente förklaras ogiltigt 

om testor ”svävat i villfarelse som varit bestämmande för hans vilja att göra 

testamentet.” Således har man valt att även inom testamentsrätten göra åtskillnad 

mellan oriktiga och bristande förutsättningar, men olikt vad som gäller inom 

53 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 321 ff. 
54 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 65. 
55 Guldberg, Om bristande förutsättningar vid testamente, s. 203. 
56 Även ÄB 11:4, ÄB 11:6 och ÄB 11:7 kan i någon mån sägas utgöra exempel på 
utfyllningsregler för bristande förutsättningar. 
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förmögenhetsrätten har oriktiga förutsättningar getts en särställning genom att 

göras till en uttrycklig ogiltighetsgrund. Orsaken till detta var de särskilda 

tidsfrister som gäller vid klander av testamente: till skillnad från talan om 

testamentestolkning, som kan väckas så länge talan om testamentet inte är 

preskriberad, uppställs för ogiltighetsfall genom klandertalan en frist om endast 

sex månader från det att arvinge blivit delgiven testamentet, ÄB 14:5. Anled-

ningen härtill var att det ansågs viktigt att frågan om testamentets giltighet inte 

skulle hållas svävande för länge, utan snarare avgöras redan vid bodelningen. 

För att så många ogiltighetsgrunder som möjligt skulle falla in under klander-

regeln infördes därför även regeln om error in motivis, som likt de övriga 

ogiltighetsgrunderna hänför sig till omständigheter som var bestämmande för 

testamentets upprättande.57 

 

Bristande förutsättningar, det vill säga omständigheter som inträffar först vid 

senare tillfällen efter att testamentet har upprättats, lämnades utanför ogiltighets-

regelns omfång och ansågs böra lösas via tolkning, potentiellt med resultatet att 

testamentet blir utan verkan (vilket i praktiken leder till samma rättsföljd som 

ogiltighet), alternativt att det ändå kan upprätthållas men med förändrat innehåll. 

Såtillvida infördes som komplement till portalstadgandet i ÄB 11:1 st. 1 (att åt 

testamente skall ges den tolkning som överensstämmer med testators vilja) även 

tolkningsregeln i ÄB 11:1 st 2, som säger att testamente som genom felskrivning 

eller eljest till följd av misstag fått annat innehåll än testator åsyftat, likväl skall 

verkställas om dess rätta mening kan utrönas. Denna tolkningsregel läst e 

contrario är även en overksamhetsregel; om testators verkliga vilja inte kan 

utrönas lämnas testamentet utan verkan. Detta var avsett i förarbetena; om vid 

testators död testamentet visade sig icke motsvara dennes verkliga vilja skulle 

overksamhet ses som resultatet av misslyckad tolkning snarare än regelrätt 

ogiltighet.58 

 

 

57 Guldberg, Om bristande förutsättningar vid testamente, s. 200 f. 
58 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 212. 
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Exakt hur denna tolkning skall genomföras är omtvistat i doktrinen.59 Då 

testamentstolkning i så hög grad utgår ifrån testators subjektiva vilja ligger det 

nära till hands att laborera med en hypotetisk testatorsvilja, och försöka utröna 

vad testator hade gjort ifall han haft kunskap om den oriktiga eller bristande 

förutsättningen. Någon vägledning från testator rörande detta finns dock givetvis 

inte att tillgå, och utredningar rörande testators personlighet, värderingar och 

åsikter kan sannolikt inte ge några tvärsäkra resultat i flertalet fall; tolknings-

reglerna kan nog istället förmodas vara utformade med hänsyn till vad som ur 

allmän synpunkt tett sig som en lämplig lösning.60 Troligtvis utgår rätten vid 

tolkningsfall ifrån vad testatorer i allmänhet kan tänkas vilja i en dylik situation, 

om inte situationen visar på någonting annat. 

 

4.3 Bevisbördan vid ogiltighet 
 

För att förstå de testamentsrättsliga bevisbördereglerna behöver något först sägas 

om vilken ställning testamentet tidigare haft inom den svenska arvsordningen 

och hur den har utvecklats. Även om testamentariska förordnanden av olika slag 

existerat i århundraden har släktarvet setts som den naturliga ordningen; på ett 

mera primitivt stadium där det stora flertalet levde under enhetliga förhållanden 

fanns det inte behov att i någon större utsträckning göra avvikelser från den 

legala arvsordningen. Som följd av detta ansågs testamentsrätten vara subsidiär 

till den legala arvsordningen och bemöttes med ett visst mått av skepsis, som en 

inkräktare i sakernas naturliga ordning. Inom rättstillämpningen manifesterades 

detta genom att bevisbördan för testamentets giltighet placerades på den som 

åberopade testamentet. 

 

Att den som åberopar ett testamente har bevisbördan för att testamentet är giltigt 

enligt formella grunder, det vill säga att det har upprättats på ett korrekt sätt i 

enlighet med formkraven, är en rimlig inställning: testamentstagaren är den som 

påstår att han har en rätt till kvarlåtenskapen grundad på det testamentariska 

förordnandet. Att dessutom placera bevisbördan för att testamentet är giltigt på 

59 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 73 ff. 
60 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 74. 
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materiella grunder (såsom påståenden att det upprättats genom tvång, svek, 

psykisk störning, misstag i bevekelsegrunderna etc.) på testamentstagaren var 

däremot en avvikelse från vad som är en allmän regel beträffande rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område. Det hade dock sin förklaring i den av ålder 

rådande uppfattningen om släktarvet som den primära successionsgrunden. 

Trots att han intog position som svarande i klanderprocessen uppfattades testa-

mentstagaren som den angripande parten, och han fick finna sig i att det av 

honom åberopade fånget möttes med viss misstro och skärskådades nogrannare 

än andra.61 

 

I takt med samhällsutvecklingen, folkets inflyttning i allt högre grad från 

landsbygden in till städerna och den ökade bildningsnivån har benägenheten att 

skriva testamenten ökat markant, särskilt för att trygga situationen för efter-

levande make (som tidigare inte hade någon legal arvsrätt). Visserligen är det 

fortfarande vanligare att kvarlåtenskap fördelas efter den legala arvsordningen 

än via testamenten, men numera framstår testamentariska förordnanden ändå 

ganska allmänt som en naturlig sak och såsom en med arvet fullt likvärdig 

rättstitel; legala arvingar anses inte längre ha någon skyddsvärd särställning.62 

Vid tillkonsten av lagen (1930:104) om testamente ansåg lagberedningen därför 

det vara för långt till testamentstagarens nackdel med en sådan omfattande 

omkastad bevisbörda, varför en klandertalan på materiell grund istället bör ledas 

av allmänna processrättsliga grundsatser; detta innebär att den som påstår att 

testamentet är ogiltigt på materiell grund har att styrka detta.63 Lagberedningens 

uttalanden i förarbetena till testamentslagen har även fått genomslag, så till den 

graden att det idag anses vara en oomstridd uppfattning inom doktrinen att den 

som hävdar ogiltighet på materiell grund har bevisbördan för att sagda 

ogiltighetsgrund föreligger.64 Det påpekades dock att den testamentariska 

rättshandlingens egenart inte skall lämnas utan beaktande, vilket innebar att man 

i viss mån skulle sänka beviskravet för den som klandrade ett testamente på 

materiell grund. 

61 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 161. 
62 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 61. 
63 Se NJA 1936 s. 131, NJA 2009 s. 249. 
64 Agell, Testamentsrätt s. 55. 
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Frågan om bevisbörda prövades nyligen i rättsfallet NJA 2009 s. 249, som på ett 

väldigt tydligt sätt belyser hur stor vikt det har för utgången av en klandertalan 

vem det är som har bevisbördan för de åberopade omständigheterna som grundar 

ogiltighet. I fallet hade en testamentstagare, vars närstående medverkat till 

upprättandet av testamentet, varit vårdare och god man för testator. Testatorn 

hade under en tidigare sjukhusvistelse uppvisat tecken på förvirring och levt 

relativt isolerat under sin sista tid i livet, och bara haft kontakt med 

testamentstagarna. Klandertalan bifölls inte och testamentet ansågs giltigt, då 

HD inte ansåg att de legala arvingarna hade styrkt att testamentet tillkommit 

under påverkan av psykisk störning eller otillbörligt utnyttjande av förtroende-

ställning. 

 

Föredraganden i HD ansåg att det fanns fog för en inställning i enlighet med 

lagberedningens uttalanden, och att beviskravet skulle kunna sänkas för den som 

för klandertalan mot ett testamente med utgångspunkt i omständigheterna i det 

enskilda fallet. Således skulle omständigheterna i detta fallet (där testaments-

tagarna innehaft en förtroendeställning i relation till testator och medverkat vid 

upprättandet av testamentet) innebära att de som klandrade testamentet skulle 

behöva göra det sannolikt att en materiell ogiltighetsgrund föreligger. 

 

HD anlägger dock en klart försiktigare ton än lagberedningen gjorde i sina 

uttalanden om sänkt beviskrav vid klandertalan, och drar sig inte längre än att 

påpeka att den testamentariska rättshandlingens särskilda art måste beaktas vid 

bevisvärderingen. Förhållanden som till sin karaktär är sådana att de kan ge 

utrymme för missbruk av viljesvaghet eller beroende ställning hos testator, så 

som till exempel att testamentstagaren på något sätt påverkat testamentets 

tillkomst eller innehaft en förtroendeställning i förhållande till testator, torde 

förtjäna särskild uppmärksamhet. Detta kan innebära att testamentstagaren i 

sådana fall kan tvingas föra betydande motbevisning i de fall där den som 

klandrar testamentet levt upp till beviskravet som ställts rörande förekomsten av 

en materiell ogiltighetsgrund. Så ansåg HD dock inte vara fallet i detta målet, 

vilket kan ge en fingervisning om att de inte sänkt beviskravet särdeles mycket. 
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4.4 Ogiltighetsregler utanför arvsrätten 
 

Som tidigare nämnts (se kapitel 4.1) ansåg lagberedningen vid testamentslagens 

tillkomst att ogiltighetsreglerna gagnades av att hållas kortfattade och generellt 

utformade, men utgick från att ytterligare grunder för ogiltighet skulle kunna 

uppkomma med tiden. Vad angår arvsrätten har ingen nämnvärd utveckling skett 

på området sen lagens tillkomst, annat än den begränsning av testationsfriheten 

som infördes 1987 till skydd för efterlevande make via basbeloppsregeln i ÄB 

3:1 st. 2, som stadgar att testamente är utan verkan i den mån det inkräktar på 

efterlevande makes rätt att ur kvarlåtenskapen få egendom till så stort värde att 

det motsvarar fyra prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Däremot har viss utveckling skett inom övriga delar av förmögenhetsrätten som 

kan vara värda att betrakta i principiellt hänseende; framför allt inom de områden 

av förmögenhetsrätten som rör utomobligatoriska förhållanden (då testamenten 

till sin natur inte är tvåpartsförhållanden gör sig ju andra hänsynstaganden 

gällande än vad som är fallet mellan likvärdiga avtalsparter). 

 

Den mest uppenbara utvecklingen har skett genom införandet av 36 § avtals-

lagen, som stadgar att avtalsvillkor kan jämkas eller lämnas utan avseende, om 

villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

Enligt dess st. 3 är paragrafen tillämplig även på andra rättshandlingar än avtal. 

HD har vidare bekräftat i rättsfallet NJA 1982 s. 230, som rörde ett bodelnings-

avtal, att 36 § är analogt tillämplig inom familjerätten.65 Än så länge har dock 

aldrig prövats om regeln är tillämplig på testamentariska förordnanden. 

 

En annan lagregel av intresse är den år 1987 införda regeln om jämkning av 

äktenskapsförord i äktenskapsbalkens (1987:23) 12:3. Regeln är utformad efter 

samma mönster som 36 § avtalslagen men är avsett specifikt för äktenskaps-

förord. Jämkningsmöjligheten enligt ÄktB 12:3 är tänkt att tillämpas i de fall av 

skilsmässa där äktenskapsförordet, i vart fall om oskäligheten beror på omstän-

digheter som förelåg redan när det upprättades, i betydande grad missgynnar den 

65 Se även NJA 1981 A 5 och NJA 1983 s. 791. 
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ena maken. Den borde vidare endast tillämpas om egendom i större omfattning 

gjorts till enskild och detta leder till en påtaglig snedfördelning av makarnas 

samlade egendom.66 Dock skall regeln enligt motiven användas restriktivt, och 

HD har varit återhållsam med att vilja tillämpa den.67 

 

Regeln infördes i samband med de nya reglerna rörande efterlevande makes 

arvsrätt, men någon motsvarande regel rörande testamentariska förordnanden 

intogs inte i ärvdabalken. Förmodligen ansågs efterlevande make få ett tillräck-

ligt skydd i form av basbeloppsregeln i ÄB 3:1 st. 2 samt bodelningsregeln i 

ÄktB 12:2 som stadgar att den efterlevande maken på begäran kan undvika 

likadelning vid makes död och istället behålla sitt giftorättsgods. 

 

Vid sidan av den redan nämnda förutsättningsläran som ogiltighetsregel, har 

utvecklats ytterligare principer inom förmögenhetsrätten rörande bland annat 

illojalt beteende, återgång av prestationer och skadeståndsansvar utanför 

avtalsförhållanden, som inte blivit uttryckligt lagreglerade men ändå anses 

utgöra gällande rätt. Möjligtvis finns det anledning att utröna huruvida lärorna 

om prekontraktuellt ansvar (som visserligen är en skadeståndsregel), condictio 

indebiti (misstagsbetalningar) och obehörig vinst kan ha relevans även på det 

testamentsrättsliga området.68 Detta är dock mig veterligen hittills ett relativt 

outforskat ämne, varför de kommer att diskuteras i min analys snarare än att 

presenteras här (se kapitel 6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Agell & Brattström, Äktenskap Samboende Partnerskap, s. 202. 
67 Se NJA 1993 s. 583. 
68 Se NJA 1999 s. 575, där HD hänvisar till obehörig vinst i domskälen. 
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5. Overksamhet 
 

En översiktlig läsning av ärvdabalken kan ge intrycket av att ogiltighetsreglerna 

i ÄB:s 13’e kapitel (formfel, upprättande under psykisk störning, tvång eller 

svikligt förledande samt misstag i bevekelsegrunderna) på ett något sånär 

fullständigt reglerar de omständigheter som kan göra att ett testamentariskt 

förordnande förklaras sakna verkan. Så är emellertid inte fallet. Utöver ogiltig-

hetsgrunderna (och de tidigare presenterade omständigheterna som istället 

medför nullitetsverkan) finns även andra grunder som kan leda till testamentes 

overksamhet, med vilket avses ogiltighet i en vidsträckt bemärkelse. Förarbetena 

till testamentslagen räknar upp ett antal exempel på sådana grunder: de kan under 

olika situationer vara hänförliga till testamentstagaren själv och dennes hand-

lingar, på handlingar företagna av testator, samt på omständigheter som rör 

förordnandet i sig utan att vara en formenlig ogiltighetsgrund enligt någon av 

reglerna i ÄB 13:1-3.69 Denna uppräkning skall inte ses som uttömmande, utan 

är enbart tänkt att representera vissa typiska grunder för overksamhet. 

 

Overksamhet som kan inträda på grund av omständigheter som är hänförliga till 

testamentstagaren är exempelvis om den utsedda testamentstagaren dött före 

testator och ingen annan blivit angiven att träda i dennes ställe, eller om 

testamentets verkställande gjorts beroende av villkor som inte kan göras gällande 

(till exempel om arvlåtaren skrivit testamente till förmån för ofödda, se ÄB 9:2). 

Förordnande kan även bli overksamt om testamentstagaren inte vill mottaga vad 

som givits honom. Testamentariskt förordnande kan dessutom förklaras overk-

samt om den utsedda testamentstagaren förverkat sin rätt till kvarlåtenskapen 

enligt någon av bestämmelserna i ÄB:s 15’e kapitel. 

 

Vad gäller handlingar företagna av testator som leder till testamentets 

overksamhet är det främst fråga om de fall där testator återkallat förordnandet 

eller skrivit ett nytt testamente som är tänkt att ersätta det gamla. Ett antal 

säregna frågor kan och har uppstått rörande återkallelser, och det finns idag en 

69 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 308. 
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riklig rättspraxis som behandlar bland annat ogiltighet av återkallelse, åter-

kallelse av återkallelse och konkurrerande testamenten. 

 

Med omständigheter som rör förordnandet i sig, som kan leda till overksamhet 

utan att vara ogiltighetsgrunder, menas främst de fall där testamentet lider av 

otydlighet eller ofullständighet som försvårar möjligheterna att utröna testators 

verkliga vilja. Dessa frågor är tänkta att lösas tolkningsvägen (se portal-

stadgandet i ÄB 11:1 rörande testamentestolkning) och i görligaste mån bör 

förordnandet upprätthållas med kompletterat eller förändrat innehåll, men i de 

fall där tolkingen misslyckas och testators vilja inte kan utrönas kan påföljden 

bli att förordnandet förlorar sin verkan. 

 

Ytterligare en overksamhetsgrund hänförlig till förordnandet är de fall av 

bristande förutsättningar som gör att förordnandet inte längre motsvarar 

testators vilja vid dennes död, även om så var fallet vid tiden för testamentets 

upprättande (se kapitel 4.4 för framställningen av förutsättningars relevans på 

testamentsrättens område). 

 

5.1 Förverkande 

 

Reglerna om förverkande av rätten att ta del av kvarlåtenskapen efter arvlåtare 

regleras i ÄB:s 15’e kapitel. Förverkandereglerna faller till viss del utanför 

området för detta arbete då de inte berör testamentshandlingens giltighet i sig, 

utan snarare är fokuserade på den tilltänkte testamentstagarens rättsliga status. 

Ett visst principiellt intresse har de dock på den grund att förverkande kan leda 

till samma rättsföljd som ogiltighet; att ett testamentariskt förordnande blir 

verkanslöst och faller bort. 

 

Huvudregeln i ÄB 15:1 stadgar att förverkande av rätten att ta testamente efter 

någon inträder om den tilltänkte testamentstagaren uppsåtligt dödar eller annars 

orsakar testators död genom uppsåtlig gärning som innefattat våld på den 

dödades person, dock med undantag för gärningsman som är under femton år. 

Paragrafen kan dessutom åsidosättas om det finns synnerliga skäl för det, men 
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detta undantag skall tillämpas mycket restriktivt.70 Något rättsfall rörande 

tillämpningen av denna förverkanderegel finns inte i modern tid.71 

 

ÄB 15:2 stadgar förverkande av rätten att ta testamente för den som genom 

tvång, förledande, missbruk av annans oförstånd, viljesvaghet eller beroende 

ställning förmått denne att upprätta eller återkalla testamente eller att avstå 

därifrån. Förverkande inträder dessutom för den som uppsåtligen förstört eller 

undanhållit testamente. Paragrafen har samma utformning som ÄB 13:3, men 

medan paragrafen i 13’e kapitlet behandlar testamenteshandlingens ogiltighet är 

ÄB 15:2 istället inriktad på testamentstagarens ställning. Det kan tyckas att 

paragrafen är onödig, men då förverkandet är totalt kan det ha viss nytta: Om 

testator har upprättat flera testamenten där testamentstagaren är inkluderad, men 

endast ett av dem tillkommit via testamentstagarens tvång eller förledande, 

förlorar han likväl rätten att ta arv av testator över huvud taget.72 Även på detta 

område är praxis sparsam; hovrätten förklarade dock att en person som var både 

testamentstagare och testamentsexekutor hade förverkat sin rätt att ta arv efter 

testator efter att han underlåtit att informera andra testamentstagare om vissa 

förordnanden i NJA 1966 C 1129 (HD prövade inte förverkandefrågan).73 

 

5.2 Återkallelse av testamente 

 

ÄB 10:5 stadgar att om testator ”i den ordning som gäller för testamentes 

upprättande återkallat sitt förordnande” (det vill säga genom att upprätta ett nytt 

testamente innehållande ett återkallande av det tidigare) eller förstört handlingen 

eller på annat sätt otvetydligt gett tillkänna att förordnandet inte längre är uttryck 

för hans yttersta vilja, är förordnandet utan verkan. Paragrafens st. 2 ger vidare 

en påminnelse om att utfästelse att ej återkalla testamente inte är bindande (se 

kapitel 3.1). Paragrafens något diffusa lydelse till trots är återkallelse av testa-

mente en formlös handling som kan genomföras på vilket sätt som helst, även 

via muntliga uttalanden eller obevittnade skriftliga handlingar. Skälen till detta 

70 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 455. 
71 Se dock NJA 1961 s. 105 rörande återgång av gåva efter att gåvotagaren berövat givaren 
livet. 
72 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 457 f. 
73 Se även NJA 1985 s. 477 och NJA 1987 s. 604 rörande mutbrott. 
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är historiskt betingade (formlös återkallelse var giltig även enligt äldre rätt) och 

motiverades av att så långt som möjligt tillmötesgå testators vilja.74 Med detta 

sagt bör viss relevans fästas vid att lagen specifikt namnger återkallelse genom 

nytt testamente eller testamentshandlingens förstörande, vilket kan ses som en 

rekommendation att anlita dessa former.75 

 

Om testator upprättar nytt testamente utan att för den skull ange vad som skall 

hända med ett tidigare förordnande, eller om han efterlämnar flera testamenten 

vid sin död, uppstår frågan om det tidigare testamentet skall ses som återkallat 

på grund av det senare. I regel antas att det senare testamentet innebär en 

bekräftelse av det tidigare testamentet i den mån de överensstämmer med 

varandra, medan förordnanden i det nya testamentet som skiljer sig från det 

gamla presumeras utgöra återkallelse av det ändre testamentet, vilket överens-

stämmer med äldre rättspraxis på området.76 I hovrättsfallet RH 1994:67, där 

testator först upprättat testamente rörande hela sin kvarlåtenskap och senare kort 

innan sin död upprättat ett nytt där han förordnade om ett par legat, sågs därför 

det nya testamentet inte som en återkallelse av det äldre utan endast som ett 

kompletterande tillägg med vissa ändringar. Således fördelades kvarlåtenskapen 

i enlighet med båda testamentena, med företräde för det nya i den mån de var 

oförenliga.77 

 

Ett problem som kan uppstå när testamente återkallas via upprättande av nytt 

testamente är ifall det nya testamentet inte uppfyller de lagstadgade formkraven. 

Då testamente är en formbunden rättshandling kan det nya förordnandet inte 

vinna giltighet som testamente (se kapitel 4.1.2); däremot är återkallelsen inte 

bunden av några formkrav, och i den mån det nya förordnandet innebär 

återkallelse av det äldre är detta fullt giltigt, förutsatt att det kan antas 

överenstämma med testators önskningar att det äldre testamentet inte längre skall 

gälla.78 Så skedde också i NJA 1948 s. 214, där ett nytt förordnande behäftat 

med formfel inte kunde vinna giltighet såsom testamente, men väl som en 

74 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 298. 
75 Wallin, Om ändring och återkallelse av testamente, s. 481. 
76 Se NJA 1898 s. 140, NJA 1899 s. 116, NJA 1900 s. 182. 
77 Se även NJA 1944 s. 78. 
78 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C III:9. 
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återkallelse av ett tidigare testamente i de avseenden de inte överensstämde med 

varandra. På de punkter de var samstämmiga motsvarade det gamla testamentet 

fortfarande testators verkliga vilja, varpå dessa delar av testamentet inte ansågs 

ha blivit återkallade. 

 

En svårbedömbar situation där samma problem gör sig gällande är ifall testator 

har gjort tillägg eller ändringar i en existerande testamenteshandling genom 

överstrykningar, anteckningar i marginalerna etc, något som inte är helt ovanligt 

förekommande. Även sådana tillägg är underkastade formkraven för upprättande 

av testamente i den mån de tillför nya förordnanden, varpå de kan förklaras 

ogiltiga i en klandertalan mot testamentet; en uttrycklig bestämmelse därom har 

intagits i ÄB 10:6. Däremot kan dylika överstrykningar vara giltiga som 

återkallelser. I NJA 1948 s. 768 prövades om ett visst förordnande i ett 

testamente som upprättats i två exemplar hade återkallats då testator strukit över 

förordnandet i det ena exemplaret; HD ansåg så vara fallet även fast över-

strukningen inte hade gjorts i båda exemplaren, varpå förordnandet förklarades 

vara utan verkan.79 

 

Liksom de spörsmål som kan uppkomma rörande vilken relevans som skall 

tillmätas bristande förutsättningar vid upprättande av testamente, kan liknande 

frågor uppkomma även vad gäller återkallelse av testamenten. Om testator 

återkallar ett testamente genom att upprätta ett nytt torde det ofta vara så att han 

enbart återkallat det äldre under förutsättning att det nya blir gällande. Att det 

tidigare testamentet blir återkallat genom det senare, men det senare faller bort 

på grund av formfelet (och således inget testamente finns över huvud taget) torde 

sällan överensstämma med testators vilja.80 

 

 

 

79 Däremot motsatt utgång i NJA 1963 s. 512, men omständigheterna var något annorlunda. 
Överstrykningen hade skett i ett exemplar som inte ansågs vara ”huvudexemplaret” (som var 
skyddat hos en advokatbyrå), och HD verkar ha uttryckt vissa tvivel om överstrykningen 
verkligen var gjord av testator själv. 
80 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C III:10. 
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Vid sidan av återkallelse genom nytt testamente kan återkallelse som sagt ske 

genom att testamentet förstörs, vilket troligtvis är det normala sättet på vilket 

testamenten återkallas.81 Därmed är inte sagt att handlingen i sig måste förstöras 

för att testamentet skall anses återkallat, utan det kan räcka med att testator gjort 

förberedelser för förstörandet eller gett instruktioner därom. I NJA 1943 s. 622 

hade en man plötsligt insjuknat och sagt åt sitt hembiträde att se till att ett 

testamente förstördes medan han blev förd till sjukhus. Hembiträdet lydde inte 

tillsägelsen, men testamentet ansågs likväl ha blivit återkallat.82 Motsatsvis är 

det inte nödvändigtvis så att ett testamente skall ses som återkallat för att det 

blivit förstört (det kan exempelvis ha blivit förstört av någon annan än testator 

eller genom en olyckshändelse); handlingen i sig är inte bärare av någon rätt 

bunden till dess existens, och kan fortfarande åberopas av testamentstagaren om 

denne kan styrka att det faktiskt inte har blivit återkallat av testator.83 (Vad gäller 

möjligheterna för testator att på nytt väcka liv i ett testamente som blivit förstört 

medan han ännu är vid liv, se nästa kapitel om återkallelse av återkallelse.) Om 

handlingen har blivit förstörd är det dock testamentstagaren som har bevisbördan 

för att testamentet inte har blivit återkallat; normalt sett har testator handlingen i 

sin ägo och har full kontroll över den, och utgångspunkten bör vara att 

förstörande av handlingen innebär att den har blivit återkallad om inte annat kan 

visas.84 Har handlingen inte blivit förstörd och fortfarande befinner sig i 

arvlåtarens besittning i oförändrat skick borde det motsatta förhållandet 

föreligga: då ankommer det på den som påstår att testamentet blivit återkallat att 

förebringa bevisning om att så verkligen har skett.85 I fallet NJA 1977 s. 168 

gick HD så långt som att godkänna en fotokopia av ett testamente efter att 

originalet inte kunnat återfinnas, vilket i sig är ett avsteg från formkravet vid 

testamente som normalt kräver att en originalhandling skall föreligga. Det 

ansågs utifrån omständigheterna i fallet inte visat med säkerhet att testamentet 

hade blivit återkallat.86 

81 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C III:11. 
82 Angående muntliga återkallelser, se även NJA 1943 s. 622 och SvJT 1950 rf s. 960. 
83 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 301. Se även NJA 1959 s. 658. 
84 Se NJA 1933 s. 52 (tillämpning av äldre rätt). Testator var medveten om att testamentet hade 
förekommit på obekant sätt men underlåtit att upprätta nytt testamente. Omständigheterna i 
målet visade inte på att han velat återkalla testamentet. 
85 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 183. 
86 Jfr. NJA 1960 s. 227. 

                                                 



42 
 

Liksom vad är fallet vid upprättande av testamente kan även återkallelse av 

testamente förklaras ogiltigt med stöd av ogiltighetsreglerna i ÄB:s 13’e kapitel, 

så som exempelvis att återkallelsen skett under inflytande av psykisk störning 

eller otillbörlig påverkan. Om testator otvetydligt gett till känna att testamentet 

inte längre representerar hans sista vilja bör det dock ligga på den som påstår att 

återkallelsen är ogiltig att styrka det.87 

 

5.2.1 Återkallelse av återkallelse 

 

ÄB innehåller inget stadgande om huruvida en återkallelse av ett testamente kan 

återkallas, men det förutsätts av Walin i doktrinen att så kan ske.88 Oavsett om 

Walins ståndpunkt kan godtas eller ej förefaller det åtminstone i praxis ha 

uppställts ett krav på att testamentshandlingen inte får vara återkallad genom att 

bli förstörd för att kunna återupplivas. I NJA 1952 s. 99 hade en man som 

upprättat testamente och låtit hålla förhör med testamentsvittnena senare 

återkallat det och upprättat nytt testamente; det senare testamentet förstördes i 

en eldsvåda, varpå han skaffade avskrifter av protokoll från vittnesförhören och 

uttalade att de skulle tillämpas. I NJA 1959 s. 658 hade en kvinna rivit testa-

mentet i två delar och tvärs igenom hennes namnteckning; senare hade hon lagat 

handlingen och försedde den med en påskrift att den blivit skadad genom våda 

och fortfarande skulle äga tillämpning. I NJA 1977 s. 479 hade en kvinna klippt 

djupa skåror i testamentet samt gjort en underskriven påskrift på baksidan enligt 

vilken testamentet var ”obefogat”; senare hade hon överkorsat påskriften och 

skrivit till ordet ”makuleras”. I alla tre fallen ansåg HD att testaments-

handlingarna hade blivit återkallade på ett sådant sätt att det var uteslutet att de 

åter igen kunde vinna giltighet, varpå de alla förklarades ogiltiga. 

 

 

 

 

 

87 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C III:10. 
88 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 304 ff. Jfr. dock Beckman i Svensk 
familjerättspraxis C III:14, som ifrågasätter att återkallelser av återkallelser är möjliga. 
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5.3 ”Testators vilja” som overksamhetsregel (ÄB 11:1 st. 2) 

 

Ärvdabalkens 11’e kapitlel reglerar området för tolkning av testamente. Denna 

framställnings huvudsakliga syfte är inte att bearbeta reglerna om testamentes-

tolkning, då dessa stadganden ytterst syftar till att ändock kunna verkställa ett 

otydligt eller ofullständigt testamente genom omtolkning, komplettering eller 

utfyllnad av förordnandet.89 Vissa av stadgandena i kapitlet är dock relevanta i 

den mån de medför overksamhet av testamentariska förordnanden, antingen 

delvis eller i sin helhet. Det bör sägas att rättsföljden overksamhet är relativt 

ovanligt förekommande vid testamentestolkning, då HD har tenderat att så långt 

möjligt genom tolkning upprätthålla testamenten snarare än att förklara dem utan 

verkan.90 

 

Portalparagrafen i 11’e kapitlet, ÄB 11:1, stadgar att åt testamente skall ges den 

tolkning som må antagas överensstämma med testators vilja. ÄB 11:1 st. 2 

stadgar vidare att testamente som genom felskrivning eller annars till följd av 

misstag fått annat innehåll än testator åsyftat ändå skall verkställas om dess rätta 

mening kan utrönas. Motsatsvis innebär detta att det testamentariska förord-

nandet lämnas utan verkan ifall dess rätta mening, det vill säga överens-

stämmelse med testators vilja, inte kan utrönas. Denna formulering är tänkt att 

inkludera även de fall av bristande förutsättningar som inte är hänförliga till 

testamentets upprättande (se kapitel 4.4). Med testators vilja menas dennes 

subjektiva vilja, det vill säga vad testator hade för avsikter i det enskilda fallet. 

Således är viljeförklaringen i sig, själva ordalydelsen av testamentet, inte 

avgörande ifall det kan visas att testator hade en annan avsikt än vad som kommit 

till uttryck i testamenteshandlingen. Ett tydligt exempel på denna princip är NJA 

1937 s. 345, där en person skrivit testamente till förmån för sina ”närmaste 

släktingar”, men när han avled inte hade närmare släktingar än syskonbarn. Ett 

av barnen, som placerats i fosterhem och aldrig levt med familjen, fick inte ta 

del av kvarlåtenskapen då det visades att testator aldrig betraktat honom som 

broderns barn. 

89 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 210. 
90 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 318. 
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Det bör påpekas att det inte godtagbart att tolka in nya förordnanden som står i 

strid med ordalydelsen av testamentet, då detta skulle strida mot formkraven för 

testamentes upprättande.91 Utgångspunkten för testamentestolkning är den i laga 

form angivna viljeförklaringen, och all tolkning måste vara anknuten till testa-

mentets lydelse.92 

 

Utöver portalparagrafen anges i det 11’e kapitlet ett antal presumtionsregler i 

ÄB 11:2-9 för vissa typfall av testamentestolkning, grundade på vad en 

genomsnittlig testator förutsätts vilja i dylika situationer.93 Det sägs dock 

uttryckligen i ÄB 11:1 att dessa hjälpregler är subsidiära och endast skall 

tillämpas om testators testators verkliga vilja inte kan kan bestämmas. 

 

5.3.1 Viss egendom finns ej i kvarlåtenskapen (ÄB 11:4) 
 

Om vid testators död viss egendom som finns angiven i testamentet ej längre 

finns i kvarlåtenskapen stadgar ÄB 11:4 att det förordnandet är utan verkan. Det 

vanligaste fallet torde vara att testator sålt, givit bort eller på annat sätt avhänts 

egendomen någon tid mellan testamentets upprättande och testators död, men 

det finns givetvis även andra anledningar som kan göra att egendomen inte ingår 

i testators kvarlåtenskap, så som exempelvis att egendomen över huvud taget 

aldrig tillhört testator eller har överförts till efterlevande make i bodelningen 

efter testators död.94 

 

Presumtionen är grundad på antagandet att ifall testator avhänt sig egendomen, 

detta bör likställas med en återkallelse av förordnandet.95 Det är dock tveksamt 

om presumtionen bör användas ifall testator felaktigt trott att han ägt 

egendomen, vilket tyder på att han fortfarande velat kompensera testaments-

tagaren. Ytterligare en tveksam situation är ifall det inte är testator själv som 

gjort sig av med egendomen, exempelvis om det är god man eller förvaltare som 

förfogat över egendomen för testators räkning.96 ÄB 11:4 är som tidigare sagts 

91 Boström, Tolkning av testamente s. 63. 
92 Se NJA 1991 s. 152. 
93 Beckman & Höglund, Svensk familjerättspraxis C IV:21. 
94 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 338 f. 
95 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 223. 
96 Boström, Tolkning av testamente s. 160 f. 
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en presumtionsregel som enbart skall användas ifall testators rätta vilja inte kan 

utrönas, och den mängd reservationer som presenterats mot dess tillämpning har 

fått ett flertal författare i doktrinen att anse ÄB 11:4 vara en svag presumtion.97 

 

I rättspraxis har HD tillämpat långtgående tolkning för att inte förklara dylika 

förordnanden utan verkan, särskilt i de fall där annan egendom har trätt i 

egendomens ställe. I NJA 1927 s. 157 II var förordnat att testamentstagarna 

skulle erhålla aktier i två bolag, som båda var upplösta vid testators död genom 

att uppgå i andra bolag genom fusioner. HD godtog att legatarien var berättigad 

att erhålla aktier i de nya bolagen istället.98 

 

5.3.2 Äktenskapsskillnad (ÄB 11:8) 

 

ÄB 11:8 stadgar att om en make har gjort testamente till den andra maken är 

förordnandet utan verkan, om äktenskapet är upplöst vid testators död eller mål 

om äktenskapsskillnad då pågår. Detsamma gäller även samboförhållanden. En 

liknande bestämmelse finns i ÄB 3:10, som säger att efterlevande makes arvsrätt 

utsläcks vid skilsmässa eller ifall mål om äktenskapsskillnad pågår när ena 

maken avlider. Regeln grundar sig på antagandet att den sociala och ekonomiska 

gemenskapen mellan makarna upphör när makarna ansöker om äktenskaps-

skillnad, varpå det presumeras att arvlåtaren ej längre önskar att maken skall få 

ta del av kvarlåtenskapen.99 

 

Olikt vad som gäller för tillämpningen av ÄB 11:4 anses regeln om äktenskaps-

skillnad i ÄB 11:8 vila på en relativt stabil grund.100 En parrelation är i viss 

mening mer flyktig än släktrelationer, och ett avslutat äktenskap leder i regel till 

att de före detta makarna inte längre har någon nära kontakt med varandra. Det 

är under sådana omständigheter ett välgrundat antagande att verkställandet av 

förordnandet skulle strida mot testators vilja.101 Med detta sagt är 11:8 enbart en 

subsidiär presumtionsregel, om än en stark sådan, och kan förbises om 

97 Se ex. Malmström, Testamentsrätt s. 35. 
98 Se även NJA 1948 s. 405 och RH 1999:16, samma utgång. 
99 Boström, Tolkning av testamente s. 224 f. 
100 Boström, Tolkning av testamente s. 228. 
101 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 322. 
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omständigheterna i det enskilda fallet visar på att testators vilja är en annan. Om 

exempelvis lång tid förflutit efter att äktenskapet upplösts men testator inte har 

gjort några ändringar i testamentet, skulle det kunna tyda på att han fortfarande 

vill att personen i fråga skall ha en bibehållen rätt enligt förordnandet trots att 

äktenskapet upplösts. Walin menar dock att presumtionen är så stark att det 

borde krävas direkta uttalanden av testator som ger stöd för att förordnandet 

fortfarande skall gälla för att den skall brytas.102 I praxis verkar domstolarna luta 

åt samma slutsats; i rättsfallet NJA 1997 s. 117, som visserligen gällde analog 

tillämpning av ÄB 11:8 på ett förmånstagarförordnande vid livförsäkring, 

uttalade HovR att det krävs bevisning av ”betydande styrka” för att göra avsteg 

från regeln (HD fastställde domslutet). 

 

5.4 Testamente till förmån för ofödda 

 

Ytterligare ett stadgande som till sin ordalydelse är en overksamhetsregel finns 

i ÄB:s 9’e kapitel om rätten att göra eller taga testamente, ÄB 9:2 om testamente 

till förmån för ofödda. Regeln är ett led i den under lång tid pågående processen 

att avskaffa det tidigare så kallade fideikomissinstitutet, egendom som kvarhölls 

inom familjen för evig tid.103 I takt med samhällsutvecklingen har dylika förord-

nanden inte längre ansetts ha någon plats i svensk rätt, och den ledande principen 

idag är istället att testator inte bör kunna binda utvecklingen för en längre tid 

framåt än han själv någorlunda säkert kan överblicka verkningarna av.104 Således 

stadgas idag att förordnande till annan än den som är född vid testators död är 

utan verkan. Ett undantag ges i paragrafens andra stycke, som utsträcker möjlig-

heten att kunna testamentera till arvsberättigade avkomlingar till någon som har 

rätt att ta arv av testator, men längre i tiden än så kan inte testamentets räckvidd 

sträckas. 

 

Om ett testamente skulle innehålla förordnande av dylik karaktär blir det ytterst 

en tolkningsfråga utifrån vad testators vilja hade varit i avsaknad av förordnandet 

till förmån för ofödda; är det inte möjligt att ge testamentet nytt innehåll i 

102 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 350. 
103 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 94 ff. 
104 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 263. 
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överensstämmelse med lagens regler finns ingen annan utväg än att de 

lagstridiga delarna av testamentet faller bort, med resultatet att egendomen 

istället tillfaller testators legala arvingar.105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 272. 
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6. Sammanfattning och analys 

 

6.1 Om distinktionen mellan nullitet, ogiltighet och overksamhet 
 

Ärvdabalken gör som sagt en distinktion mellan olika former av overksamhet. Å 

ena sidan finns de atypiska nullitetsfallen, där rättsordningen över huvud taget 

inte godtar handlingen som varande ett testamente i lagens mening. Fall där detta 

har tagits upp till prövning är sällsynta, särskilt i modern tid, men reglerna fyller 

ändock en viss funktion. En mer central position intar angriplighetsfallen, där 

legala arvingar för talan mot testamentstagare med yrkande att det testamen-

tariska förordnandet skall förklaras utan verkan (alternativt när testamentstagare 

för talan mot annan testamentstagare). Ifall den påstådda ogiltigheten grundas på 

vissa särskilda omständigheter som är hänförliga till testamentets upprättande 

skall arvinge väcka en särskild klandertalan inom sex månader från delgivning 

av testamentet. Dessa utpekade ogiltighetsgrunder är formfel, upprättande under 

psykisk störning, svikligt förledande, utnyttjande av förtroendeställning samt 

misstag i testators bevekelsegrunder. 

 

En sådan bestämd ogiltighetstalan är tänkt att på ett definitivt sätt avgöra frågan 

om testamentets giltighet, så att denna fråga inte hålls svävande för länge efter 

boutredningen. Rör det sig däremot om någon annan form av ogiltighet i vid-

sträckt bemärkelse, dvs. testamentarisk overksamhet, finns ingen sådan tidsfrist 

uppställd, ej heller finns någon särskild regel angiven i ÄB för hur en sådan talan 

skall gå till. För dylika situationer, som är tänkta att lösas främst via tolkning av 

testamentet, har det ej ansetts lämpligt att ställa upp någon särskild klanderfrist. 

Regeln är ej heller tillämplig vid talan mellan testamentstagare. 

 

Regelverket har bestått i relativt oförändrad form sedan testamentslagens 

tillkomst 1930, men den går att ifrågasätta. Vad som förefaller vara det mest 

grundläggande påpekandet i denna framställning är att det är relativt svårt att se 

vari skillnaden egentligen ligger mellan ett testamente som förklaras ogiltigt i 

sin helhet och ett testamente som förklaras overksamt i sin helhet. Att, som sags 

både i doktrinen och förarbetena, en ogiltighetstalan enligt någon av reglerna i 
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ÄB:s 13’e kapitel på ett mer slutgiltigt sätt avgör frågan om testamentets 

giltighet är knappast en övertygande förklaring. Ingendera variant leder till en 

rättsföljd som är väsensskild från den andra; oavsett om det testamentariska 

förordnandet benämns som ogiltigt eller overksamt kommer samma resultat att 

inträffa, nämligen att förordnandet inte kommer att verkställas. Möjligtvis kan 

ett försök till en förklaring finnas i lagberedningens yttranden angående 

bristande förutsättningar: i de fall som rör overksamhet handlar det ytterst om att 

tolka förordnandet varvid overksamhet endast är en av flera möjliga rättsföljder 

som kan inträda, medan en klandertalan endast kan ha till följd att testamentet 

antingen förklaras ogiltigt eller består i sin helhet. Detta är dock en sanning med 

modifikation, då det finns ett flertal overksamhetsregler rörande testamente även 

utanför ÄB:s 11’e kapitel rörande testamentestolkning. Om exempelvis en talan 

förs huruvida ett testamente har blivit återkallat eller ej är det givetvis inte fråga 

om att tolka förordnandet; liksom vid ogiltighet finns där inga mellanting mellan 

att antingen förklara testamentet overksamt eller alltjämt gällande. Detsamma 

gäller i fråga om ensidiga återkallanden av inbördes testamenten enligt ÄB 10:7. 

Anses den ena maken ha väsentligt rubbat förutsättningarna för det ömsesidiga 

förordnandet genom återkallelse eller ändring blir han förlustig sin rätt på grund 

av det andra testamentet; ej heller här är någon annan rättsföljd möjlig. 

 

Ytterligare en faktor som knappast är ägnad att bringa klarhet i systematiken är 

det faktum att det inte finns någon riktig enhetlighet i den använda terminologin. 

Tydligast kommer detta till uttryck i ÄB 9:2, som i st. 1 anger hur förordnande 

kan förklaras ”utan verkan” men i dess st. 2 talar om förordnande som ändock 

”gäller”, ett ordval av samma typ som används i ogiltighetsreglerna. Samma 

dilemma framträder bland uttryckssätten som används både inom doktrin och 

domskäl liksom förarbetsuttalanden, där det inte alltid framgår tydligt ifall denna 

distinktion ens har funnits i åtanke. 

 

Ärvdabalkens systematik är inte särdeles överskådlig. Vid sidan av reglerna i 

ÄB:s 13’e kapitel finns diverse overksamhetsregler i kapitel 3, 7, 9, 10, 11 och 

15, men ingen särskild anvisning om hur de ska tillämpas. Vid lagens tillkomst 

ansågs att den gagnades av att hållas kortfattad och generellt utformad, men en 

bieffekt av detta torde vara att lagen inte kan vara helt enkel att begripa för den 
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som inte redan har en juridisk utbildning. Oavsett om detta önskelmål fort-

farande är gällande mening borde det dock inte vara en omöjlighet att införa en 

mer tydlig reglering av hur talan kan föras som inte grundar sig på ogiltighets-

reglerna i 13’e kapitlet. 

 

6.2 Om nödtestamenten 

 

Ifall testator befinner sig i en nödsituation har han inte alltid möjlighet att kunna 

upprätta ett testamente på formenligt sätt, men kan ändå ha en vilja att förordna 

om sin kvarlåtenskap innan olyckan inträffar. För sådana fall finns regler om två 

former av nödtestamenten i ÄB: 10:3, muntliga testamenten inför två vittnen 

samt egenhändigt skrivna och undertecknade holografiska testamenten. Ifall 

nödsituationen övergår har sådana nödtestamenten giltighet under tre månaders 

tid, varpå de blir ogiltiga och testator istället måste upprätta nytt ordinarie 

testamente. Nyligen prövades ett rättsfall i hovrätten rörande ett testamentariskt 

förordnande skickat via SMS av en person som sedan tog livet av sig; testamentet 

accepterades inte som ett formenligt nödtestamente och ogiltigförklarades. 

 

Det är nedslående att HD valde att inte meddela prövningstillstånd i fallet med 

det så kallade ”SMS-testamentet”. I min mening finns det anledning att rikta 

kritik mot avgörandet, och ett flertal argument gör sig gällande för ett annat 

synsätt än det valda. Det faktum att ett holografiskt nödtestamente måste vara 

egenhändigt skrivet och undertecknat, och således (olikt vad som gäller för 

ordinära testamenten) inte till någon del vara maskinskrivet eller tryckt, anses 

fungera som en formell garanti för dess äkthet då inga vittnen behöver vara 

närvarande.106 Dock kan man likt Walin fråga sig om det verkligen finns skäl att 

underkänna ett nödtestamente på dylika grunder när man verkligen är övertygad 

om att det är testator som skrivit texten, samt påpeka det något paradoxala i att 

upprätthålla formkrav över huvud taget för testamenten skrivna under nöd-

situationer. Hovrätten accepterade för övrigt texten såsom varande egenhändigt 

skriven trots att den skickades via SMS, vilket i sig är ett avsteg från lagtexten, 

men vidhöll fortfarande kravet på egenhändig underskrift. 

106 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 293. 
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Jag anser att viss vägledning till ett förändrat synsätt går att finna i de uttalanden 

som gjordes av departemenschefen i samband med regleringen av återkallelser 

av testamenten, en annan rättshandling som inte är ombunden med samma 

formkrav som uprättandet av ordinära testamenten: ”...formen /.../ är ett skal utan 

kärna, sedan testamentstagaren, låt vara formlöst, återkallat sitt testamente. 

Särskilt enligt ett rättssystem med så ringa förkärlek för former som vårt ligger 

det något stötande i tanken att kvarlåtenskapens öde skall bestämmas av ett 

testamentariskt förordnande, oaktat det är upplyst, att testator slutligt ändrat 

mening.”107 Samma syn går att anlägga även i motsatt riktning, och det är inte 

helt lätt att motivera varför det skulle vara mindre stötande att följa den legala 

arvsordningen när det, som i fallet med SMS-testamentet, är ställt klart att det 

går helt emot testators verkliga vilja. Även vid testamentstolkning av ordinarie 

testamenten har införts en presumtionsregel just för att undvika en sådan ordning 

via stadgandet om accrescens i ÄB 11:7, som är ett uttryck för antagandet att om 

testator uteslutit de legala arvingarna från sitt testamente skall detta ses som en 

markering att han inte vill att de ska få ärva honom även om testamentet inte kan 

verkställas såvitt gäller viss annan testamentstagare.108 

 

Dessa priciper kommer till uttryck även i arvsskattemålet NJA 1978 s. 30, där 

en maskinskriven ej undertecknad handling (visserligen godkänd av arvingarna) 

i skattehänseende jämnställdes med testamente. I målet uttalade HD: 

”utredningen visar, att E avsett att ge handlingen formen av testamente och att 

den genomgåtts med honom. E, som var 84 år, avled ungefär fyra månader efter 

det att handlingen förelåg färdig, och utredningen måste anses ge vid handen att 

det var till följd av E:s svaga och under denna tid försämrade hälsa som 

handlingen inte blev undertecknad. Det kan inte antagas att E före sin död 

ändrade sin förut nämnda avsikt. Tvekan kan inte heller råda om att de 

förordnanden som E önskade göra givits en riktig utformning. Vid nu angivna 

förhållanden och med beaktande också av vad som blivit upplyst om E:s 

anknytning till de i handlingen upptagna testamentstagarna måste det hållas för 

visst att de i handlingen upptecknade förordnandena utgör E:s yttersta vilja.” Då 

107 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 182. 
108 Walin, Kommentar till Ärvdabalken Del I, s. 345. 
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mer än tre månader förflutit från det att testator skrev handlingen när han avled 

kan det inte ha varit fråga om att tillämpa reglerna om nödtestamente, vilket 

borde leda till ett än mer restriktivt synsätt i fråga om formkrav, ändå valde rätten 

att likställa den med ett testamente (åtminstone i skattehänseende). 

 

Sammantaget är det svårt att försvara varför synen på formkravet vid nöd-

situationer i vissa bemärkelser skall vara ännu hårdare än vad som är fallet vid 

ordinarie testamenten, särskilt då samhällets utveckling har gått i en sådan 

riktning att elektronisk kommunikation har blivit en vardagssyssla, där i 

praktiken alla viktiga dokument är maskinskrivna, och där det för många nog ses 

som märkligt och ganska förlegat att ställa krav på att en handling måste vara 

skriven för hand med papper och penna för att kunna vinna giltighet. Med 

hänvisning bland annat till dagens nya kommunikationsmöjligheter har 

Danmark nyligen helt avskaffat formkravet vid nödtestamenten och istället 

stadgat att kvarlåtenskapen skall fördelas efter testators vilja när den med 

säkerhet kan fastställas, oavsett hur viljan uttryckts.109 Om den svenska rätten 

för närvarande är ovillig att godta ett sådant resonemang på grund av att det i för 

hög grad strider mot ordalydelsen i ÄB 10:3 föreligger här ett uppenbart 

reformbehov för att undvika rättsförluster av den typ som kommer till uttryck i 

det refererade målet om SMS-testamente, och som rimligtvis kommer att bli än 

mer vanligt förekommande i takt med samhällets teknologiska utveckling. 

 

6.3 Om bevisbördan vid ogiltighet 
 

Vid klandertalan rörande ogiltighet av testamente gäller särskilda processuella 

regler för bevisbördans placering, beroende på vilken ogiltighetsgrund talan 

bygger på. Om ogiltigheten hänför sig till formella grunder, det vill säga att 

testamentet inte är upprättat på ett sätt som överensstämmer med formkraven, 

anses bevisbördan för att testamentet är giltigt ligga på testamentstagaren, som 

är den som påstår sig ha en rätt till kvarlåtenskapen grundad på det testamen-

tariska förordnandet. Om ogiltigheten istället är hänförlig till materiella grunder 

är förordnandet visserligen upprättat på ett formellt korrekt sätt, men ogiltigt på 

109 Rätt Arv, Brattström & Singer 2:a U, s. 95. 
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grund av särskilda omständigheter vid dess upprättande. Vid sådana fall är det 

istället den som påstår att testamentet är ogiltigt som har att styrka dessa 

omständigheter förelåg. 

 

Tidigare har testamenten haft en annan ställning i svensk rätt än i dagsläget; 

släktarvet ansågs vara den naturliga ordningen, och testamentariska förord-

nanden möttes med viss skepsis. Enligt äldre rätt hade ogiltighetsreglerna därför 

en fullständig omvänd bevisbörda, där testamentstagaren var tvungen att fram-

bringa bevisning om testamentets giltighet på såväl formella som materiella 

grunder ifall någon arvinge klandrade det. Således fick testamentstagaren finna 

sig i att bära hela bevisbördan trots att han stod som svarande i rättegången. Vid 

testamentslagens införande ansågs denna ordning inte längre spegla det all-

männa rättsmedvetandet, utan det sågs som mer lämpligt att numera vägledas av 

allmänna förmögenhetsrättsliga principer vid materiell ogiltighet, varpå bevis-

bördan istället överfördes till den som påstod att ogiltighet förelåg. 

 

Att bevisbördan fortfarande ligger enbart på svaranden vid påståenden om 

formell ogiltighet kan tyckas logiskt, men en uppenbar konsekvens av detta är 

givetvis att den som vill klandra ett testamente på materiell grund alltid dessutom 

bör åberopa formfel oavsett om detta förefaller helt grundlöst; eftersom bevis-

bördan för detta påstående alltid kommer att falla på svaranden torde det ligga 

på gränsen till tjänstefel för en advokat som representerar käranden att inte yrka 

på ogiltighet enligt ÄB 13:1 oavsett vad klandertalan i övrigt går ut på. Ur ett 

rent processekonomiskt perspektiv går det att i viss mån ifrågasätta effektiviteten 

av sagda ordning, där det säkerligen i många mål måste ägnas tid och resurser åt 

att behandla en fråga som framstår som tämligen grundlös. 

 

Till viss del mildras denna börda visserligen av regeln i ÄB 10:2 st. 2 om 

vittnesintyg; har testamentsvittnena på själva testamentshandlingen gett ett 

skriftligt intyg på att upprättandet har gått till på korrekt sätt skall det äga tilltro 

om inga omständigheter förekommer som förringar intygets trovärdighet; 

förekomsten av vittnesintyg kan således sägas kasta över bevisbördan på 

kärandesidan även vid ogiltighetstalan på formell grund. Detta kan dock leda till 

resultatet att en ogiltighetstalan i vissa fall till stor del kommer att handla om 
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vittnenas trovärdighet, vilket bland annat var fallet i det tidigare refererade Harry 

Schein-målet från hovrätten.110 Det bör även noteras att det i förarbetena till 

testamentslagen påpekas att vittnesintyget inte kan ges samma tilltro angående 

materiella ogiltighetsgrunder, särskilt angående testators bristande rättsliga 

handlingsförmåga eller viljesvaghet, som vid de mer enkla bedömningarna om 

formföreskrifterna iakktagits vid testamentets upprättande.111 Det ansågs dock 

inte lämpligt att införa någon uttrycklig regel gällande bevisvärderingen av 

vittnesintyget i relation till de materiella ogiltighetsgrunderna; det ansågs framgå 

motsatsvis av ordalydelsen i ÄB 10:2 st. 2 (som enbart refererar till vittnes-

intygets tilltro gällande formkravet) att detsamma inte nödvändigtvis skulle gälla 

även vid andra former av ogiltighet. 

 

Bevisbördefrågor är ingalunda enkla att hantera, särskilt vad gäller testamenten 

då testator är avliden och inte kan besvara några frågor om testamentet, och det 

kan innebära betydande svårigheter att i efterhand utreda vilka omständigheter 

som förelåg när testamentet upprättades; det torde inte vara helt ovanligt att 

arvlåtaren håller testamentet hemligt fram till sin död, så att testamentsvitterna 

är de enda som känner till dess existens. För en arvinge kan det nog ofta framstå 

som en omöjlig uppgift att exempelvis styrka att testator blivit vilseledd att 

upprätta testamentet eller befunnit sig i ett viljesvagt tillstånd, och praxis verkar 

även peka i den riktningen: de fall där testamente blivit förklarade ogiltiga på 

materiell grund är relativt sällsynta jämfört med fallen av ogiltighet på grund av 

brister i formkraven. I det ovan refererade NJA 2009 s. 249, där viss bevisning 

framkommit om att testator tidvis befunnit sig i ett förvirrat tillstånd, var omstän-

digheterna till och med sådana att testamentstagaren var tillförordnad god man 

åt testator och testamentsvittnena hade en personlig relation till testaments-

tagaren; ändå upprätthölls förordnandet med motiveringen att det inte blivit 

styrkt från arvingarnas sida att dessa omständigheter varit bestämmande för 

testators vilja att upprätta testamentet. Fallet visar på svårigheterna en arvinge 

ofta ställs inför ifall han vill klandra ett testamente på materiella grunder, men 

HD:s inställning är förståelig; även om omständigheterna är värda att fästa 

uppmärksamhet vid är de inte tillräckliga i sig för att misstänkliggöra testaments-

110 Målnummer T 9983-09. 
111 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 166. 
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tagaren om inget annat pekar på att ett otillbörligt utnyttjande faktiskt före-

kommit.  

 

Avvägningarna som gjorts är i mångt och mycket befogade. Utgångspunkten 

måste självfallet vara att ett testamente upprättat i enlighet med formkraven, med 

intygande från testamentsvittnena att upprättandet gått till på ett korrekt sätt, i 

regel motsvarar testators intentioner. Då samhällsutvecklingen de senaste hundra 

åren gått mot en allt större acceptans av testamentariska förordnanden vid sidan 

av den legala arvsordningen bör rättsordningen spegla denna åsikt: att placera 

bevisbördan för materiell ogiltighet på den som klandrar testamentet är ett 

uttryck för detta synsätt. Att då i för hög grad lätta på beviskravet är 

kontraproduktivt för dessa intentioner, och skulle på många sätt framstå som en 

metod att ”vrida tillbaka klockan” till förmån för de legala arvingarna. 

 

6.4 Om förutsättningar 

 

En utav de mer komplicerade spörsmålen inom den testamentsrättsliga 

ogiltighetsläran, som ägnats en hel del uppmärksamhet i doktrinen, är vilken 

relevans i relation till testamentets giltighet som skall tillmätas testators förut-

sättningar. Det kan visa sig att en omständighet som testator utgått ifrån, och 

som varit helt bestämmande för hans vilja att förordna om sin kvarlåtenskap på 

sådant sätt som han gjort, inte överensstämmer med de verkliga förhållandena. 

Ett typexempel är testator som skriver testamente till förmån för en anställd som 

belöning för lång och trogen tjänst, medan i själva verket den anställde har stulit 

pengar från testator eller på annat sätt betett sig illojalt mot honom bakom hans 

rygg. Om testator inte hade upprättat testamentet ifall han haft den korrekta 

informationen om sakläget talar man i generella termer om en situation där 

testatorn utgått ifrån felaktiga förutsättningar. I rättstillämpningen görs åtskill-

nad mellan två olika typer av felaktiga förutsättningar. Den ena typen, där 

förutsättningen var felaktig redan vid tiden för testamentets upprättande, hän-

visas normalt till som en oriktig förutsättning. För den andra typen, där testator 

utgått ifrån något förhållande som skall kvarstå även i framtiden eller som skall 



56 
 

slå in först vid ett senare tillfälle men där detta inte sker, används istället 

uttrycket bristande förutsättningar. 

 

Vid införandet av 1930 års testamentslag diskuterades i förarbetena hur reglerna 

rörande testators förutsättningar skulle utformas; lagberedningen valde metoden 

att göra oriktiga förutsättningar till en ogiltighetsgrund i ÄB 13:3 st. 2 (error in 

motivis) då dessa var hänförliga till testamentets upprättande, medan fall av 

bristande förutsättningar istället skulle lösas genom tolkning av testamentet. 

Detta ansågs gå att utläsa ur ordalydelsen av portalstadgandet för testamentes-

tolkning i ÄB 11:1 som uttrycker principen att testamente skall ges den tolkning 

som överensstämmer med testators vilja, som inte behöver överensstämma med 

ordalydelsen av testamentet. 

 

Att låta frågan om bristande förutsättningar lösas tolkingsvägen snarare än att 

göras till en formenlig ogiltighetsgrund är i min mening inte en helt begriplig 

lösning. För det första är det inte alltid självklart ifall en förutsättning är oriktig 

eller bristande; i det teoretiska exemplet med den tjuvaktiga anställde kan det ju 

förhålla sig så att det inte säkert går att utröna under hur lång tid han betett sig 

illojalt mot testator och ifall detta beteende pågick redan innan testamentet upp-

rättades. Om avsikten med förordnandet var att visa tacksamhet för lång och 

trogen tjänst är det rimligt att anta att lojaliteten varit bestämmande för testators 

vilja att upprätta testamentet, vilket skulle göra regeln om error in motivis i ÄB 

13:2 tillämplig. Skulle det illojala beteendet påbörja först i ett senare skede efter 

testamentets upprättande kan regeln dock inte användas. Givetvis kan förord-

nandet ändå bli overksamt via testamentestolkning, varpå det kan tyckas att det 

inte spelar någon egentlig roll i detta läge ifall förordnandet förklaras overksamt 

eller ogiltigt, men glöm inte bort klanderfristen på sex månader för ogiltighets-

talan enligt ÄB 14:5! Ibland kan det nog vara så att oegentligheter av detta slag 

inte uppdagas förrän lång tid har förflutit från testators död. Eftersom en dylik 

tidsfrist inte är uppställd för mål rörande testamentestolkning uppkommer då den 

prekära situationen att en rätt att föra talan kan vara preskriberad beroende på 

ifall en viss situation som testator inte kände till var för handen dagen innan eller 

dagen efter att testamentet skrevs. Visserligen är det sällsynt att mål rörande 

misstag i bevekelsegrunderna kommer till rättens prövning, men det visar ändå 
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på en svaghet i lagstiftningen ifall likartade fall kan komma att bedömas olika 

baserat på rena tillfälligheter. 

 

Ett viktigare spörsmål, som i min mening lagberedningen inte fäst tillräcklig vikt 

vid gällande frågan om förutsättningar, är argumentet att lagstiftningen i största 

möjliga mån bör ha en rättsbildande funktion. Det kan knappast sägas att det 

framgår med nämnvärd tydlighet att ÄB 11:1 om den läses motsatsvis utgör en 

overksamhetsregel vid sidan av sin roll som vägledande tolkningsprincip, 

åtminstone inte för någon som ej redan är bekant med successionsrätten. Snarare 

kommer den som vill göra efterforskningar i syfte att potentiellt väcka talan mot 

ett testamente söka sig till det 13’e kapitlet, som klanderreglerna i 14’e kapitlet 

hänvisar till, varpå resultaten kommer att bli knapphändiga. Lagberedningen 

ansåg vid lagens tillkomst att en allmänt hållen regel för bristande förutsättningar 

skulle bli utan egentlig betydelse för rättstillämpningen, men jag är inte beredd 

att hålla med om det påståendet. Tvärtom instämmer jag med Adlercreutz, som 

anser att det bör gå att ställa upp något sånär objektivt utformade presumtions-

regler för hur diverse förutsättningsfall skall behandlas vid sidan av de övriga 

presumtionerna i ÄB 11:2-9, som givetvis kan förbises ifall omständigheterna i 

det enskilda fallet väger över åt en annan lösning.112 I den mån folk kan antas 

inrätta sig efter dem har presumtionsreglerna redan idag antagligen en större 

rättsbildande betydelse än som tolkningsregler, och en mer tydlig reglering av 

förutsättningsfrågorna skulle kunna gagnas av ett liknande förhållningssätt. 

 

6.5 Om återkallelser 

 

Olikt vad som gäller för upprättande av testamente är återkallelse av testamente 

någonting som kan ske helt formlöst. Det räcker att testator på ett otvetydligt sätt 

gett till känna att testamentet inte längre skall vara gällande, men huruvida det 

sker genom en skriftlig handling, muntliga uttalanden, förstörelse av testa-

menteshandlingen eller på annat sätt är egalt i sammanhanget. De tillrådigaste 

metoderna i bevishänseende, som även anges i lagtexten i ÄB 10:5, är att 

återkallelse sker antingen genom förstörelse av testamenteshandlingen eller 

112 Adlercreutz, Verkan av felaktiga förutsättningar vid testamente, SvJT 1959 sid 83. 
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genom att testator upprättar ett nytt testamente i vilket han förklarar att det 

tidigare inte skall gälla. För de fall då flera testamenteshandlingar existerar 

samtidigt föreligger en presumtion att ett tidigare skall anses återkallat till den 

del det inte överenstämmer med ett senare, men alltjämt gälla i den mån de är 

likalydande. Likt upprättande av testamente kan även återkallelse av testamente 

förklaras ogiltigt med hänvisning till reglerna i ÄB 13:2-3. Om ett nytt 

testamente är ogiltigt på grund av brister i formkraven kan det likväl vara giltigt 

som en återkallelse av ett tidigare testamente, då inget formkrav föreligger i den 

bemärkelsen. Det är fortfarande en något sånär öppen fråga om en återkallelse 

kan återkallas, men jag ställer mig frågande till om det är godtagbart. 

 

Anledningen varför återkallelser av återkallelser enligt Walin kan och bör godtas 

är att testamentariska förordnanden överhuvud inte har någon rättslig betydelse 

så länge testator är i livet, och att det är fullt möjligt för testator att upprätta flera 

testamenten som samtidigt är giltiga och bestämma innan sin död vilket av dem 

som slutligt skall gälla genom att återkalla de övriga; det enda som spelar roll är 

vilket dokument som finns kvar när han avlider. Resonemanget är inte helt 

övertygande; testamentet är trots allt en formbunden handling av den 

anledningen att förordnanden rörande ens yttersta vilja bör hanteras med ett visst 

mått av seriositet, och formföreskrifterna är ägnade att mana till eftertanke. Nog 

kan en återkallelse av ett testamente för testator framstå som en lika allvarlig 

handling som upprättandet av detsamma. Att lättvindiga uttalanden som testator 

senare ångrar frånkänns verkan är en sak, men i de fall där det på ett otvetydligt 

sätt kommit till uttryck att testamentet ej längre motsvarar testators yttersta vilja 

finns det fog för att betrakta testamenteshandlingen som ”död” på ett sådant sätt 

att nytt testamente behöver upprättas för att förordnandet åter igen skall vinna 

giltighet. 

 

6.6 Om analogier med den övriga förmögenhetsrätten 

 

Läran om testamentarisk ogiltighet har, med undantag för brister i formkraven, 

av naturliga skäl kommit att fokusera på de yttre omständigheter runt testator 

som kan föranleda att testamentet förklaras ogiltigt. Detta är fullt förståeligt, då 
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testamentet i princip ses på som en handling av ren generositet som skall 

respekteras så länge det överenstämmer med testators vilja. Vad som intresserar 

oss är ifall testator blivit utsatt för tvång, vilseledande eller otillbörligt 

utnyttjande, eller ifall de yttre omständigheterna förändrats till sådan grad att 

testamentet inte längre kan sägas motsvara vad testator hade velat. Efter den 

utveckling som testamentsrätten nu genomgått under flera århundraden får nog 

sägas att detta regelverk vid det här laget är tämligen välutforskat. Däremot har 

relativt liten uppmärksamhet fästs vid hur rättsordningen bör se på illojalt 

beteende från testators sida, och huruvida detta skulle kunna föranleda en annan 

värdering av giltigheten i hans testamentariska förordnande. Med detta sagt finns 

det intresse att se närmare på vad som skett inom andra områden av förmögen-

hetsrätten, där vissa nya synsätt har börjat vinna mark vad gäller löften och 

illojala beteenden, och det kan vara värt att fråga sig ifall även testamentsrätten 

bör ta intryck av dessa. Detta gäller oavsett om fokus läggs på testator eller 

testamentstagare, varpå båda kommer att kommenteras. 

 

Av särskilt intresse är den rättsprincip benämnd obehörig vinst som existerar i 

många europeiska rättsystem, men som i Sverige under lång tid bemötts med 

skepsis och inte accepterats som en del av gällande svensk rätt.113 I ett rättsfall 

rörande condictio indebiti (en annan oskriven rättsregel), NJA 1999 s. 575, 

uttalar dock HD att huvudargumentet för återkrav vid dylika situationer är att 

mottagaren annars gör just en obehörig vinst, vilket tyder på att rättstillämp-

ningen i högre mån än tidigare verkar acceptera vinstargument. Detta är dock 

ingalunda något nytt resonemang, utan har varit grundprincipen rörande 

condictio indebiti så långt tillbaka som till den romerska rätten.114 Generellt kan 

obehörig vinst betecknas som en situation där det skett en otillbörlig förmögen-

hetsförskjutning från en person till en annan, vilket grundar en återkravsrätt eller 

rätt till ersättning för att undanröja det obehöriga berikandet.115 Principen 

innehåller vissa komponenter som behöver vara uppfyllda för att den skall kunna 

tillämpas: någon måste ha gjort en vinst, denna skall ha varit obehörig, vinsten 

113 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJT 
2009 s. 947. 
114 Hult, Juridisk Debatt, s. 48 f. 
115 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJT 
2009 s. 949. 
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måste ha skett på någon annans bekostnad, och det får inte finnas några särskilda 

ansvarsfrihetsgrunder för den berikande parten.116 Vad som utgör en vinst är 

inte alltid ett lätt konstaterande, men det får inte vara för vagt; det krävs någon 

form av ekonomisk vinst för att läran skall vara tillämplig. 

 

Åter igen gör sig här även förusättningsläran påmind (och det får nog ses som 

klarlagt att den testamentariska ogiltighetsläran är influerad av denna på många 

sätt), men vad gäller obehörig vinst och condictio indebiti finns här i högre grad 

möjligheter att se till löftesgivarens förutsättningar än inom avtalsrätten, vilket 

är samma utgångspunkt som vid testamentariska förordnanden. Argument till 

stöd för ett återkrav är bland annat billighetsprincipen (Betalaren gör en förlust 

utan att få någonting för det) och vinstprincipen (Mottagaren gör ingen förlust 

av att betala tillbaka vad som aldrig var hans).117 Rättsordningen godtar dock 

inte återkrav för vilka ogenomtänka transaktioner som helst; utgångspunkten är 

att löftesgivaren själv står risken för sina förutsättningar. Med detta sagt har även 

mottagaren ett ansvar att försäkra sig om att han är berättigad till betalningen, 

varför vid fall av condictio indebiti båda parternas vårdslöshet skall ställas mot 

varandra.118 Här fästs särskild uppmärksamhet vid vem som haft tillgång till den 

relevanta informationen, och i vilken mån den andra parten har kunnat sätta sig 

in i huruvida betalningen varit korrekt eller ej. 

 

Ytterligare en oskriven rättsprincip som möjligen kan ha visst intresse vid 

spörsmål om testamentarisk ogiltighet, men då endast i syfte att belysa allmänna 

förmögenhetsrättsliga grunder, är läran om prekontraktuellt ansvar (culpa in 

contrahendo). Detta är en skadeståndsregel och inte en ogiltighetsregel, men den 

ger uttryck för vissa allmänna uppfattningar om hur lojalitetsplikt kan 

uppkomma mellan parter även om inget avtal existerar. Således kan under vissa 

omständigheter en person bli skadeståndsskyldig för uppsåtligt eller vårdslöst 

beteende vid avtals ingående.119 

 

116 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJT 
2009 s. 956 f. 
117 Lehrberg, Förutsättningsläran, s. 552. 
118 Hult, Juridisk Debatt, s. 84. 
119 Se NJA 1963 s. 105. 
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Alla former av klandervärt beteende kan givetvis inte vara skadestånds-

grundande. Att ett enda oaktsamt uttalande skulle leda till skadeståndskrav 

skulle omöjliggöra ett fritt åsiktsutbyte, och ställa alltför stora aktsamhetskrav 

på förhandlingsparterna.120 I doktrinen verkar Kleineman därför peka på fyra 

kriterier som måste vara uppfyllda för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma. 

Den första avgörande förutsättningen är att det finns ett vilseledande, dvs. när 

den ena förhandlingsparten antingen uppsåtligt eller genom vårdslöshet ger 

medkontrahenten en uppfattning som inte överensstämmer med verkliga 

förhållanden. Därtill krävs att den vilseledde parten haft anledning att hysa 

befogad tillit till den vilseledande informationen.121 Vidare krävs också att det 

finns ett orsakssamband mellan vilseledandet och den ekonomiska skada som 

den vilseledde parten följdaktligen drabbas av.122 Slutligen måste den vilse-

ledande haft anledning att anta att motparten, på grund av vilseledandet, skulle 

vidta de åtgärder som föranledde skadan.123 

 

Många av de argument som framförs gällande obehörig vinst, misstags-

betalningar och bristande förutsättningar kommer åter; det är tydligt att dagens 

förmögenhetsrättsliga ordning inte godtar kategoriska påståenden om att 

avsaknad av formenliga avtal även med säkerhet innebär avsaknad av för-

pliktelser. Frågan blir därför vilken roll dessa principer kan komma att spela 

inom den arvsrättsliga sfären, som intar en form av mellanställning mellan 

familjerätten och förmögenhetsrätten. Åtminstone testamentsrätten har så 

många förmögenhetsrättsliga aspekter att dessa hänsynstaganden i någon mån 

bör beaktas. 

 

Skulle en ogiltighetsregel rörande obehörig vinst kunna upställas i den svenska 

testamentsrätten? Helt omöjlig är inte tanken. Om lagstiftaren anser att teori-

bildningen runt bristande förutsättningar (som utgår från testators hypotetiska 

vilja) är för löslig för att kunna göras till en formenlig ogiltighetsregel finns 

120 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 418. 
121 Jfr. NJA 1978 s. 147, där ett projekteringsavtal ansågs alltför lösligt för att ge upphov till 
förpliktelser. Således fanns det varken något regelrätt vilseledande, eller anledning för motparten 
att hysa befogad tillit. 
122 Jfr. NJA 1990 s. 745, där HD visserligen ansåg att det funnits ett vilseledande, men att detta 
inte orsakat ekonomisk skada. 
123 Kleineman, Ren förmögenhetsskada, s. 432 f. 
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öppningen att istället bedöma sådana situationer utifrån ett perspektiv av 

obehörig vinst (som utgår ifrån en objektiv bedömning av testamentstagarens 

handlingar). Visserligen görs då ett avsteg från viljeprincipen, då ingen 

bedömning behöver göras huruvida obehörigheten varit relevant för testator, 

men likväl skulle en sådan regel kunna träffa vissa beteenden från testaments-

tagarens sida som väl framstår som stötande utan att nödvändigvis falla in under 

någon av de nuvarande ogiltighetsreglerna. 

 

Ett dilemma är dock att bestämma hur obehörighetskriteriet skulle kunna 

definieras på ett fullgott sätt för att regeln skulle få mening för rättstillämp-

ningen; de två mest framträdande metoderna i tysk kontra anglosaxisk rätt är att 

antingen utforma en generellt hållen obehörighetsregel som är uppfylld om 

förmögenhetsöverföringen sker ”utan rättsgrund”, eller att låta kriteriet vara 

uppfyllt ifall någon av vissa särskilda obehörighetsfaktorer föreligger.124 Den 

första varianten, att ställa upp en generell regel som sedan gradvis får utvecklas 

genom rättspraxis, ligger i linje med hur ogiltighetsreglerna hittills har 

behandlats inom testamentsrätten och skulle passa bättre in i ärvdabalkens 

nuvarande systematik. Huruvida rättsordningen skulle gagnas av en dylik 

ogiltighetsregel är svårt att besvara inom utrymmet för denna uppsats, och skulle 

säkerligen kunna göras till ett ämne i sig självt. Här kan enbart sägas att det bör 

finnas anledning att utreda saken närmre. 

 

Det finns även anledning att utreda vad institutet obehörig vinst kan ha för 

relevans vad gäller handlingar från testators sida. En av grundstenarna i 

testamentets definition är att det är evigt återkalleligt, och ingen kan grunda ett 

anspråk på testator med anledning av det testamentariska förordnandet så länge 

arvlåtaren fortfarande är vid liv. Denna princip kommer även till avtal i ÄB 17:3, 

som stadgar att att så kallade adkvisitiva arvsavtal (avtal där arvlåtare sluter avtal 

om rätt till kvarlåtenskapen som betalning) inte är gällande, och att utfästelser 

om gåva som inte må göras gällande under givarens livstid enbart är giltiga ifall 

de görs i formen av ett testamente (som kan återkallas när som helst). Så långt 

124 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten – Obehörig vinst rediviva, SvJT 
2009 s. 957. 
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allt väl, men denna ordning skapar en viss diskrepans med den övriga 

förmögenhetsrätten som öppnar upp möjligheter för missbruk. 

 

Ponera att en person sluter avtal med en anställd om att trygga den tilltänkte 

arvlåtarens försörjning mot löfte om att få del av dennes kvarlåtenskap (något 

som enligt lagberedningen har hänt ett par gånger innan testamentslagens 

införande).125 Ett sådant avtal är inte giltigt enligt ÄB 17:3 och grundar ingen 

rätt för den anställde. Däremot kan arvlåtaren upprätta ett testamente till förmån 

för den anställde och till och med gå så långt som att överlämna testaments-

handlingen till honom för förvaring, vilket är fullt giltigt. Dagen efteråt kan 

arvlåtaren upprätta ett nytt testamente i vilket han förklarar det tidigare vara 

återkallat, utan att behöva informera den anställde om detta; även detta är fullt 

godtagbart i lagens ögon. Alternativt kan arvlåtaren under en lång tid ha dragit 

nytta av den anställdes givmildhet och ansträngningar som tacksamhet för det 

testamentariska förordnandet, för att en kort tid innan sin död ändra åsikt och 

utesluta den anställde från kvarlåtenskapen. Den allenarådande viljeprincipen till 

trots inger det vissa betänkligheter att regelverket skulle tillåta dylika illojala 

förfaranden. Hade handlingen varit skriven i formen av ett gåvobrev (då givetvis 

under förutsättning att betalning skulle ske under arvlåtarens livstid) skulle den 

ha blivit bindande i samband med tradition, men om den upprättas i formen av 

ett testamente är den istället ensidigt återkallelig av testator i alla situationer.126 

Visserligen kan det argumenteras för att den presumtiva testamentstagaren får 

skylla sig själv i ett sådant läge, men ett sådant förhållningssätt kanske inte 

längre överensstämmer med dagens rättsordning där rättviseargument har en 

starkare ställning än vad som antagligen tidigare varit fallet. 

 

Det bör även poängteras att dagens rättsordning redan uppställer vissa gränser 

för testationsfriheten, och det finns situationer där testators vilja får träda tillbaka 

för skyddshänsyn som anses viktigare att prioritera; här kan nämnas basbelopps-

regeln i ÄB 3:1 st. 2 till förmån för efterlevande make och laglottsskyddet i ÄB 

7:1, som inte kan åsidosättas via testamenten. Likaså inträder nullitetsverkan för 

de fall där testator förordnar om egendom som han inte har äganderätten till, 

125 SOU 1929:22 Lagberedningens förslag till revision av ärvdabalken s. 407 f. 
126 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva. 
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vilket kan bli fallet ifall det rör sig om giftorättsgods som samägs av makarna. 

Domstolarna förefaller heller inte ha varit helt främmande för tanken att veder-

lagsskyldighet kan inträda även i avsaknad av testamente: i ett äldre rättsfall, 

NJA 1935 s. 489, fick en kvinna som i 20 år sammanbott med en man lön av 

hans dödsbo för att hon skött hans hushåll; ett för kvinnan känt testamente hade 

återkallats utan hennes vetskap. 

 

Det är dock ännu en outforskad fråga i vad mån lojalitetsplikt skulle kunna 

uppstå mellan presumtiv testator och testamentstagare utifrån deras beteenden 

gentemot varandra, vilka löften som getts och vilken nivå av befogad tillit båda 

haft för sina antaganden. Möjligtvis skulle sådana aspekter av personernas 

förhållanden kunna beaktas vid bedömningen av ogiltighet av återkallelse vid 

sidan av reglerna i ÄB:s 13’e kapitel. Alternativt skulle en presumtion om 

vederlagsskyldighet kunna uppställas vid vissa former av kvalificerade löften, 

som skulle kunna göra testamentariska förordnanden overksamma i den mån de 

inkräktar på denna skyldighet. 

 

Dylika resonemang hade säkerligen inte accepterats vid testamentslagens 

införande 1930, men det förutsattes att den testamentariska ogiltighetsläran 

skulle kunna komma att utökas i takt med den övriga samhälls- och 

rättsutvecklingen. Successionsrätten är dock ett rättsområde som rör sig mycket 

långsamt, och på många sätt har nog den övriga förmögenhetsrätten sprungit 

ifrån den. Diskussionen om vilken plats institutet obehörig vinst kan tänkas ha i 

den svenska rättsordningen pågår ännu, men vad testamentsrätten angår finns det 

nog anledning att ge det mer intresse än vad som gjorts hittills. 
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